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TEMPO: hom. TEM-
PERATURA: cm cie-
vik.íiü. VENTOS: m.r.
te, nioclpmdos. VISIB.:
bon. MÁXIMA: 117.5.
MÍNIMA: 111.0. (Mui»
detalhes lia l.n pág. do
Cad. dc Classificados)

S. A. JORNAl DO BRASIL - «v.
Rio Branco. 110/112 - End. Tel,
JORBP.ASIl - GB. - Tel. Rede
Interna"! 22-1818. - Sucursais: S.
Paulo — Av. Sào Luís, 170, loia
7. Ttl. 32-8702. Brasília - Selar
Comercial Sul — S.C.S. — Quadra
i Bloco 1, Ed. Cenlral 6.°
and., sr. 602/7. Tel. 28866. B.
Horizonte — Av. Afonso Pena,
< SOO, 9.o and. Tel. 2-5848. Nite-
rói — Av. Amaral Peixoto, 195,
gr. 204, Tel. 5509. P. Alegre -
Av. Borges de Medeiros, 915, 4.°
end., Tel. 4-7566. Recife - Rua
União, Ed. Sumaré, s! 1 003, Tel.
2-5793. B. Aires - Flórida, 142,
lojas 10 e 14, Tel. 40-3855. Cor-
respondentes: Manaus, Belém, S.
luis, Teresina, Fortaleza, Matai,
João Pessoa, Maceió, Aracaju, Sal-
vador, Vitória, Curitiba, Goiânia,
Montevidéu, Washington, Nova
Iorque, Paris, Londres. PREÇOS:
VENDA AVULSA - GB e E. do
Rio: Dias úteis, NCrS 0,20 — Do-
mingos, NCrS 0,30; SP, DF e BH:
Dias úteis, NCrS 0,30 - Domin-
aos, NCrS 0,40; Estados do Sul:
Dias úteis, NCrS 0,30 - Domin-
9os, NCrS 0,50; Nordeste (até
PB): Dias úleis, NCrS 0,30 - Po-
mingos, NCrS 0,50; Norte (RN
• té AM): Dias úteis, NCrS 0,50

Domingos. NCrS 0,80; Oesle
(GO, MT): Dias úteis, NCrS 0,30

Domingos, NCrS 0,50; SERVIÇO
POSTAL (BRASIL): Ano, NCrí
45,00; Semestre, NCrS 23,00; Tri-
mestre, NCrS 12,00. - ENTREGA
DOMICILIAR: Guanabara: Trimes-
tre, NCrS 18,00; Semestre, NCrS
36,00 - Exterior (V. AÉREA) .-
EUA: Mensal, USS 10; Trimestre:
USS 30; Argentina PA$ 60 e PAS
)üO( Uruguai $8, dias úteis e S 15
fíòmihqos.

ACHADOS E PERDIDOS
A'ilVO — Perdeu-se o livro n 1
de Registro de Entradas de Mer-
«raorios da filial de Sclylex Ind.
e Com. do Roupas Ltda., sita ;
rua Carolina Meier n. 20, no tra-
jeto entre Ruas Sacadura Cabral
li. 142 e Gonçalves Dias, 30, no
dia 15 de_ setembro de 1967.
ÉXTRAVIÒU-S"£ a plaqueis de
identificação do DKVV VEMAG,
1960. motor n.° V-001 579, chas-
sis: 9677282, placa 2698 GB. do
Dr. IVAN MOURA ANTUNES. -
Quem encontrá-la é favor lei.
Pi 26-6015.
PERDEU-SE carleira de Armando
Alves Cavalcanti, expedida peloConselho Regional de Engenharia
e Arquitetura de número 9.721-D-
5a. Região, enlre os dias 6 e 12
de selembro corrente. Gratifica;
se a quem encontrar e devolve-
la a seu proprietário, na Rua Ibi-
turuna, 66, coso XVII - 101 ou
pelo telefone 43-2500.
PERDEU-SE carteira", do-CREA;, 5a.
Região, n. 7 136-D. Favor quem
encontrou comunicar.«e com o te-
lefone 25-1726.
PERDEU-SÊ o Passaporte 

"Brasilei"-

ro pertencente a Carlos Oscar de
Castro Neves -- quem encontrou•favor telefonar para 52-1946
PERDEU-SE nas imediações da Rua
Raul Pompéia, Pôsto 6, Copacaba-
fia, pasta preta, contendo vários
documentos, carteira de identi
dade^ título eleitoral, chaves, car-
teira nacional de habilitação do
carro Volks de placa 28-87-04
GB de propriedade de Chasklel
Rawet. Grotlfica-sc. Tel.: 30-7646
* 25-9428.
PERDEU-SE entre a Rua do Ouvi-
dor e Senador Dantas o livro DIá-
rio n. 1 da firma M. L. Andra
de, estabelecida à Av. Pres. Antô
nio Carlos n. 375 — 14.° andar
Gratifica-se quem encontrar e en
iregar neste endereço.
PERDEU-SE no Irecho da Praia
de Botafogo ao Largo do Ma-
chado um grupo de 202 ações da
Companhia Siderúrgica Nacional.
Pede-se o favor a quem achou
telefonar porá 46-7695 - Lopes

AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS
AGENCIA NOVA YORK - Ofi
rece empregadas -.«lecionados -
Com referências e docum. Babás,
<op., arrum., cozinheiras «tc. —
Tol.: 56-0117.
ATENÇÀO - Domésticas? Temos
as melhores diaristas e efetivas
copeiras, arrum., cozinheiras, la-
xineirns (os), passadeiras. Pessoal
idôneo c| documentos, Av. Copa-
bana, 610, sjioja 205. 37-5533.
AGENCIA ALÊMA - Oliã7~TÍL
37-7191 — Copeiras, babás, cozi-
nheiras brasileiras e estrangeiras,
bastante selecionadas, doe. refs.
A AGENCIA RIACHUEIO íim
cop.-arrumadeiras, babás «tc. c]
documentos e rtfs. — Tat.
32.5556 • 32.0584 - D. Concei'-
çio.
ARRUMADEIRAS; Copeiras c- bã-
bás, precisamos ótimos ordenados— Rua Senador Dantas n. 39, 2.o
.-.ala 206.
ÃRRUMADEIRA - Precisa-se com
prática das 8 às 18 hs. Exigem-
.-.e referências. Rua Saturnino de
Drito 158 ap. 101. Telefone: ..
¦46-2706.

AGÊNCIA SÃO JUDAS TADEU -
Oferece ótimas emp. domésticas,
efetivas, diaristas; faxineiros. —
Tel, 57-0632 ou 57-7106.
ARRUMADEIRA - Precisa-se. ACT
Copacabana, 1319, ap. 401. Or-
denado NCrS 60,00. Pedem-se
referencias.
ARRUMADEIRA e passageira pTra trabalhar das 7 às 16. Ord.
80 mil, com almoço. Av. Copa-
cabana; 256, ap. 801.
ARRUMADÉÍRA~^P7êd7T~e;per-
Io, dorme sc quiser. Teixeira de
^Sl2__52^__í?3-_!oinema.
BABA' - Preciso. Rua" Oliveira
Figueiredo, 90, ap. 205, ao lado
da Igreja de Vaz Lobo.
BABA" - Praclta-sa para menino
de 3 anos. Salário NCrS 80,00 -
exiyam.se referenciai. Tratar na
Rua Duvivier, 24, ap. 1 202.
EABÃ — Precisa-se com referén"
cias para menina de 1 ano e meio- Tel. 47-2213 - Rua General
Urquiza, 190
BABA — Precisrj cl prática poro
menino 11 meses ou menina até
13 anos. Barata Ribeiro, 1531904.
BABÁ para menino de 1 ano,
prálica ref. Conselheiro Lafalete,
53, ap. 602 - Pòslo 6.
BABA — Preciso 2 crianças quêtenha, prática e referências, bom
ordenado, Rua Barola Ribeiro, 586
ap, 602.
BABÁ — Precijn-;e umo com rã-
feréncias. Apresentar-se à Rua Pi-
nheiro Machado, 70, ap. 601, em
laranjeiras, dos 9h às 12h.
BABA' — Preciso com longa prá-
tlcaj boas referências e documen-
tos. Ordenado mais de 100 mil.
Av. Copacabana, 534, ap. 402.
CASAL sem filhos, estrangeiro,
procura moça pl todos serviços
ap. 1 por andar, ref. e doe. Pa-
ga-se bem, R. Figueiredo Maga-
Jhães, 108, ap. 1 201.
COPEÍRÂ-ARRÜMADÊIRA - Preci-
sa-se, com muita prática e refe-
rências, à Rua Domingos Ferrei-
ra, 15, ap. 202 - Ordenado 80
mil cruzeiros, saídos todos os do-
mingos depois do almoço. Favor
não se apresentar se neo estiver
em condirões.
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A situação doi parques na-
cionais, a inauguração (ontem)
do S<ivoy Othon Holel e uma
nova seção dedicada <io cam-
ping são alguns dos- assuntos
focalizados hoje pelo Caderno
de Turismo c Automóveis, queapresenta ainda a linha dos
carros produzidos nos Estados
Unidos para 1968.

CÕPEÍRA - ARRUMADEI-
RA — Precisa-se à Rua
Anita Garibaldi 48, ap.
1 001 — Copacabana.
Ordenado — Cr$ 70,00.
Exigem-se carteira e re-
feréncias.
COPEIRA - Arrumadeira. Famí-
lia estrangeira de 3 pessoas pre-
cisa de uma com prálica. Ext-
Oem-se documentos. T. 57-3027.

SAIR PARA PROTESTAR
Radiofoto UPI-JB
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Os cubanos deixam a sessão da ONU, protestando contra nm incidente com os aiiwiittmos

Tarso: Oposição ganha mas não
tomará posse no Rio G. do Sul

Em pronunciamento poli-tico feito ontem â jornalistascariocas, o Ministro da Edu-
cação, Sr. Tarso Dutra, reco-
nheceu que a Oposição no
Rio Grande do Sul'' reúne
condições para eleger o Go-
vernador do Estado, no piei-to direto, mas advertiu queos militares impediriam o vi-
torioso de tomar posse, ale-
gando a importância do Es-
tado fronteiriço para a segu-
rança da Revolução.

Prefeito
de Ceres foi
deposto

Seis dos oito vereadores do Mu-
nicipio goiano de Ceres destitui-
ram ontem o Prefeito Silvio Mun-
dim Pedrosa (ARENA), que se ne-
gou a transmitir o cargo ap Vice-
Prefeito e, depois de reunir deze-
nas de amigos, ocupou o prédio da
Prefeitura, isolou-o e disse que não
sairá dc lá nem a bala.

Apesar do desejo de resistir a for-
ça, o Prefeito resolveu também re-
correr ao Judiciário, onde pediu a
declaração de nulidade do ato da
Câmara, votado por três vereadores
do MDB e três da ARENA. O Sr.
Sílvio Mundim Pedrosa é acusado
de corrupção e contra êle já há na.
Justiça iocal um processo anterior,-
com a mesma acusação. (Pág. 3)

No seu entender, a medi-
da justifica-se porque a Opo-
sição insiste em apontar um
nome ligado ao passado —
principalmente ao Sr. Leonel
Brizola, que ainda desfruta
de grande prestígio popular—, incompatível com os ru-
mos da Revolução de março
de 1964. Mesmo na condição
de deputado mais votado, o
Sr. Tarso Dutra não é can-
didato a Governador.

Bienal dá ^
Io prêmio à
Inglaterra

O maior prêmio da IX Bie-
nal de São Paulo, no valor de
USS 10 mil, foi atribuído ao iii-
glês Richard Smith, que apre-
sentou 15 trabalhos de pintura
acrílica, enquanto o pintor Flá-
vio de Carvalho foi o único bra-
sileiro a ganhar um dos dez ou-
tros prêmios principais, no va-
lor de NCrS 6 mil cada.

A relação oficial dos 11 prin-
cipais premiados só seria conhe-
cida hoje, mas sua divulgação
foi antecipada para ontem. O
Presidente da Fundação Bicnai
de São Paulo, Sr. Francisco Ma-
tarazzo Sobrinho, 1-eu a lista dos
prêmios mais importantes da IX
Bienal, que será oficialmente
inaugurada na sexta-feira, pelo
Presidente Costa e Silva. (Pági-
na 10)

O Ministro culpou os Rei-
tores de todas as universida-
des brasileiras pela desatua-
lização no ensino superior do
País, acusando-os de se ape-
garem a uma estrutura con-
servaclora que não permite o
dinamismo desejado. Anun-
ciou, também, a criação do
Conselho Nacional dos Estu-
dantes, em lugar da antiga
UNE. (Página 3) •"¦

Brasil apüia
nova moeda
escriturai

ares se Cariocas
sublevam
no Equador

Um batalhão do Exército
equatoriano, sediado em El Oro,
fronteira com o Peru, sublevou-
se ontem sob o comando do Co-
ronel Homero Villamil e ignorou
o ultimato do Governo para de-'
por armas e cessar o movimen-
to sedicioso.

Os militares eiivolvidos emi-
tiram uma proclamação contra
o Govêmo, embora circulos de
Quito afirmassem que o levante
não tem caráter politico e se'
deve a razões internas: um de-
creto que o Governo deve bai-
xar, nos próximos dias, aumen-'
tando em cinco anos o tempo de
reforma dos militares. A noite,
a situação permanecia confusa,
sem se saber se a guarniçáo da
província apoiava o movimento.
(Página 9) -,

vencem os
chilenos

A base do entusiasmo e da
boa armação tática, a seleção
carioca; representando o Brasil,
venceu a do Chile por 1 a 0, on-
tem à noite no Estádio Nacional,
em Santiago do Chile. A partida
teve bom desenvolvimento técni-
co e foi disputada sob tempera-
tura de 10 graus.

Roberto, aos 16 minutos do
segundo tempo, escorando de
cabeça um córner cobrado por
Mário da direita, conseguiu o
gol da vitória. O time carioca
deixou ótima impressão, desta-
cando-se as atuações de Manga
e Gérson. O juiz foi o chileno
Rafael Hormazabal e a renda foi
calculada em cerca de NCr? 81
mil. (Página 20)

O Brasil deverá apoiar,
na reunião do FMI que se
inaugura segunda-feira no
Museu de Arte Moderna, acriação de uma nova reserva
monetária mundial, embora
ainda não tenha uma deci-são definitiva sôbre sua po-sição em face desse sistema,
que, aprovado, servirá parafinanciar os níveis sempre
crescentes do comércio inter-
nacional.

Examinando uma pautade trabalhos preliminares
para a reunião do Rio de Ja-neiro, os presidentes dosBancos Centrais do bloco la-
tino-americano e das Filipi-
nas discutiram ontem em Li-ma, onde continuam reuni-
dos, a política monetária e aestabilidade financeira dos
países da América Latina.

A delegação dos Estados
Unidos, que chega ao Rio
depois de amanhã, agirá
sempre, durante a reunião,
de acordo com o chamado
Grupo dos Dez, no qual está
integrada e cujas posições
já ficaram acertadas desde a
reunião preliminar de seus
membros, mês passado, em
Londres — segundo o Adido
Financeiro da Embaixada
americana, Sr.. Donald Sy-
vrud.

Os 36 países africanos
membros do FMI ajustaram
suas posições na recente reu-
nião realizada em Kinshasa,
no Congo, e, segundo previ-são revelada ontem pelasEmbaixadas do Senegal, Ga-
na e Nigéria, no Rio de Ja-
neiro, chegarão à reunião•sem divergências quanto à
criação da nova reserva mo-
netária internacional, queapoiam. (Págs. 13, 14 .e Edi-
torial, na página 6)

Thant adverte
contra o uso

na ONU
da força

Ao apresentar ontem
seu relatório anual à Assem-
bléia-Geral da ONU, o Secre-
tário-Geral U Thant afirmou
que a força e as soluções vio-
lentas têm prevalecido nas
relações internacionais e vol-
tou a advertir para o peri--
go constante da terceira
guerra, criticando indireta-
mente a política dos EUA no
Vietname ao avocar à ONU
a solução dos- conflitos.

Denunciou ainda a pas-
sividade dos ;que sofrem
ameaças e intimidações e
atribuiu à ONU a responsa-
bilidade de solucionar o pro-

blema.do Oriente Médio, ma-
nifestando-se contrário às
negociações diretas entre
árabes e' israelenses. Acha
que o fim dos bombardeios é
condição básica para as ne-
gociações de paz no Viet-
name. ,

A Assembléia-Geral ele-
geu ontem o Chanceler 10-
meno Corneliu Manescu pa-
ra.seu Presidente, e escolheu
dois latino-americanos e o
delegado.egípcio para dirigi-
rem as principais comissões,
enquanto os representantes
cubanos retiraram-se, em

protesto contra um inciden-
te entre o chefe de sua dele-
gação e autoridades consula-
res dos EUA nas Baamas.

Ao retirar-se da sessão,'
o delegado cubano Ricardo
Alarcón Quesada leu u m a-
nota dirigida ao Secretário-
Geral U Thant, na qual qua-
lificou a exigência ae revis-;.

. ta da bagagem da delegação
como um "ato de provocação
a Cuba". O Embaixador so-
viético, Nikolai Fedorenko,:
apoiou o. protesto cubano.
(Noticiário na página 8 e
Editorial na página 6)

Brasil ainda pensa no átomo
Após reunião com a dele-

gação brasileira, o Chanceler
Magalhães Pinto • anunciou
ontem, à Assembléia-Geral,
em Nova Iorque, que o Go-
vêrno Costa e Silva, não ce-
deu às pressões e mantém
sua posição contrária ao tra-
tado de proscrição das ar-
mas atômicas, defendendo o
direito de realizar pesquisas
nucleares para fins pacífi-
cos.

Em relatório sôbre o pri-
meiro dia de atuação da re-
presentação brasileira, o Ita-

¦ mara ti comunicou ontem'ao
Presidente.Costa e Silva que
o Chanceler debateu os di-
versos pontos da agenda com
os membros da delegação,
definindo a posição de defe-
sa da autodeterminação dos
povos e do processo de des-
colonização. ,

O Chanceler brasileiro de-
clarou em entrevista coleti-
va que o Brasil se oporá à-
apresentação, perante as Na-
ções Unidas, da queixa da•Venezuela contra o Governo
cubano, porque "prefere dis-

cutir o assunto em seu foro
apropriado, ou seja, na Or-
ganização dos Estados Ame-
ricanos".

O discurso do Brasil, como
é tradicional, será o primei-
ro, amanhã, e abrirá o deba-
te geral na Assembléia. Na
sexta-feira, o Chanceler Ma-
galhães Pinto viajará para
Washington, mas estará de
regresso a Nova Iorque na
terça-feira próxima, a fim de
conferenciar com o Secreta-
rio de Estado norte-america-
no, Dean Rusk. (Página 8)
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Oa- pintores dão os últimos retoques nas instalações de luz do Museu de Arte Moderna

COPÉIRA.ARRUMADEÍRA - Pre-1COPEIRA
cisa-se na Praia de Botafoeo 198

ap. 902.
COPEIRO-ARRÜMADOR - P,etí-
se para casa de família, prálica
e referências, Rua Lopes Quin-
ta», 576.

COPEIRA-ARRUMADEIRA ^Treci
«a-se, cisi (., jalndo 15 tm 15

;dlaj ord. 66,00 Rua Garibaldl,
115 - Tijuca.

iLUKtlKA - ARRUMADEIRA - Pi
casal. Exigem-se referências. Ord.
60 mil. Tratar das M haras em
dianle na Rua Paula Freilas 45,
ap. 201. Copacabana. - Telef.
57.J805.

COPEIRA - Strviço i franceia.
Paga-se bem. Av. Atlântica, 3786

;ap. 1201.
DOMESTICA - Carleira, referen-
cias, depois das 11,30, Alm. Co-
chrane, 231, ap. 101, Tijuca,

EMPREGADA p' casal sl filhos, | EMPREGADA - toda serviro ca- mPRlGÃDÃ~~p7í-wT^ „ ,r°rxr^a sssss, *&¦ LVmduP?d;„r%'Aéndh;,iSr,ba,hS 
°: 

^ &?ftv£aem, pcaenao sair _!U horas, do- durma no emprá .. nio c zinhacumentos e referencias. - Vis-!nem lava. NCrJ i0,00. Rua Cconde de Piraji, J - 705. Ipa-ll.so, 181. ap. 302. Rio Conne",a- _ !Prido.

ina no emprego. Ordenado 80
Mdo. Ferreiro. Raul Pompéia,'
Hl '702.- -7cI-_4Z:?326_l_
EMPREGADA de responsabilidade
que saiba lidar com criança
Ordenado a combinar — Rua 9ia-
chuelo, 159-701.

1 EMPREGADA - Precisa-se pessoa
Ide responsabilidade oara todo sèr-'viço 

menos lavar e passar. Tel
450367, Parque Guinle.

EMPREGADA - Precisa-se pf ca-
sal alto tratamento, todo serviço,'
sabendo bem cozinhar, lavar, pas-l_
sar. Tem outros empr-;ri.idos. -! EMPREGADA - PrccislT-Lo para 416'302 - Botafogo - 468696
Peço referências, Idade 30-40 -
dorme no emprego. Ord. 120
mil. Rua República do Peru, 193
ap. 90.

^wwnwn — i fat,i_ta-_»B paiatcdo o serviço doméstico. Tratar
¦à Rua Coelho Neto, 42 casa 3
! Laranjeiras. •

EMPREGADA - Precisa-se para to-
dos os lerviços menos cozinhar,
Rua Bonsucesso, 164, ap. 102.

EMPREGADA - Preciso pl cozi
nha simples e arrumar. Não ence-

Rua Voluntários da Pátria,

Pago b
EMPREGADA

EMPREGADA - Precisa-se, oara
todo o serviço de 3 pessoas e
mcrar no emprego; Rua Sio Fran-
cisco Xavier, 903, ap. 202.

EMPREGADA - Precisa-se de uma
[com referências. Ord. 50,00. —
Iratar R. Jcsé Linhares, 14 ap
203 - Leblon.

EMPREGADA - NCr 60,00 - Dur-
ma no emprego, lenha carteira. EMPREGADA
R. Meira Vasconcelos, 63 -- G" '"--¦-
jaú

V

Precisa-ie.
...., „ „,_,. Maria Eugénie, 32, ap. 302.oaida sábados e domingos.'46.9209. NCrJ 70 00

A'•mf

j;j EMPREGADA - Precisa-se cl re".
feréncias oara um casal cozinhar

501' - Copacabana,"'" ~\% «f™m«'. Rua Itabaiana, 204 -
_|Grai»u - Te'. 38-5968

Precisa-se de
confiança. R. Anila Garibaldi, 2

EMPREGADO (A) para serviços
demésticos, também serve 'meni-
no, Rua Araúio Pena, 58,

~\z
Rua EMPREGADA para todo serviço
Tel.ipreelía se. Traier R. G. Glicério

1445, loja. laranjeiras. 25-5934.

i EMPREGADA - Precisa-se moça
de bons costumes para todo aer-

[viço de pequena família. Rua
Maria Antilica 635, ap. Í01 -
Jardim Botânico. Tel, 46-5169.

EMPREGADA - Precisa-se para
lavar, pautar roupas miúdas e
ajudar corinha, casa pequena fa-
milia. Rua Manoel Nicbei, 61, ap.
201 - Urca - 26-566A

EMPREGADA - Precisa-se de
uma moça p.ira tcdos cs serviçcs
de uma pessea só. Tratar Eslf. Vi-
cente de Carvalho 1 550-A — p.
do Carmo.
EMPREGADÃTüasa família,-dor
mir-emp. Referências. S. F. Xavier
575, c! 14 - Vila Isabel,

GOVERNANTA - Preciso para
Sra. só, idosa. Rua Or. Satamín.,
286 ap. 425, bloco "O", Dona
Carmen,

iFAXINEIRO-COPEIRO, casal de
|trat,iniento precisa com prática,
exige referências completas, NCrS

170,00 para começar. Tratar U-
[deira do Ascurra, 45 — Cosme
jVolho.
; GOVERNADOR - Precisa-se par»^
; todo o serviço de 2 senhoras. —
;Tu!ar depois da I2h 113 Avenida
Vieira Souto, 4ó2-404. Exigsm-sa
rof «rências • documentos.

MOÇA - Precisa-s* para serviços
demé^ticos, ap. de i>m stnhor.
Av. N S da Copacabana, 1 102

i aparl. I 404.

MOÇA '— Precisa-sc de uma nar*
ajudar na arrumação e coperar.
Paga-se bem. Tratar na Rua Osó-
rio de Almeida, 7.

OFERECE-SE uma cozinheira de'
forno e foqão. Ordenado" NCrJ¦y 

000,00. fj?lefone_260444;
OFERECEMOS - Õlimas arruma'-
deiras, copeiras e babás com do»
cumentos e boas referências. —
Tel. 52-4604.

ÕFERÉCÕ uma ótima empregada
por dia cozinha muito bem *
outres serviços, muito limpa ga-
nha de 8 a 10 mil dia, dorme
am css3. Ot. referência. Tels+on»
,26-9509 - Lima.

£
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Atacada três vezes por B-52 BOMBAS CONTRA FORMOSA
7: ••'.'_¦".^P;-*""''"^ fá7:7 7.y' ¦"

Ktdiefots UPI
..¦TwaíVaTS*

a zona entre dois Vietnames
Saison (UPI-AFP-JB) — Os

supcrbombardelros B-52 ataca-
ram ontem por três vezes a
zona desmilitarizada entre os
dois Vietnames num esforço
para neutralizar a artilharia
norte-vietnamita que está bom-
bardeando as posições dos fu-
zileiros navais ilhadas pelas
chuvas das monções. A fortifi-
cação americana de Con Thien
íoi a mais atingida pelo fogo
inimigo e suas baixas elevam-
se a três soldados mortos e 15
feridos.

O Departamento de Defesa
desmentiu ontem k noite a no-
ticia divulgada pelo Governo
de Hanói de que dois bombar-
deiros B-52 íoram derrubados'
pela artilharia norte-vietnami-
ta. Segundo Hanói, os dois apa-
rãhos abatidos participaram
há dois dias de um ataque con-
ti*a posições norte-vietnamitas
próximas no Paralelo 17.
ATAQUE A HAIPHONG

Os bombardeios norte-ameri-
canos sôbre Haiphong conges-
tionaram o porto, que já não
dispõe dc local para armazenai
as mercadorias, que não podem
ser transportadas porque as es-
tradas e as ferrovias ficaram
parcialmente destruídas..

Segundo o testemunho dos

Salgou (AFP-JB1 — O Co-
mandante-Chefe da Sétima
Força Aérea dos EUA cm Sai-
gon. General William Moycr,
afirmou ontem que a zona do
Vietname do Norte ao longo da
íronteira com a China não 6
um- santuário e será atacada
pelos jatos norte-americanos'•sempre que houver necessida-
de". A medida que nossos apa-
reinos de controle vão se aper-
íeiçoando, acrescentou, podo-
remos atacar objetivos cada
vez mais próximos da China.

A região a que se refer,: o
General Moyer é o centro das
atenções de várias Comissões

marinheiros de um navio que
chegou a Hong-Kong, foram
necessários 55 dias paru des-
carregar em Haiphong 2 600
toneladas de alcatrão.

A maior parte do carrega-
mento do navio foi levado por
carregadores para os campos de
futebol, dns proximidades, ao
ar livre. Muitas peças metáli-
cas do Porto de Haiphong estão
oxidadas ou gastas e totalmen-
te inutilizadas.

No fim do mês passado, ha-
via 12 navios no porto de Hai-
phong, o mais importante do
Vietname do Norte. Em con-
Seqüência dos bombardeios ca-
da vez mais freqüentes dos
EUA. os navios estão evitan-
do ancorar cm território nor-
te-vietnnmita, provocando a
elevação dos preços e a escas-
sez das mercadorias.

Um porta-voz norte-ameri-
cano informou em Saigon que
os jatos da Força Aérea ata-
caram Haiphong durante as
últimas 24 horas, não revelan-
do os objetivos atingidos pelo
bombardeio.

OS B-52

Os dois bombardeiros B-52
que os norte-vietnamitas afir-
mam ler. derrubado, enquanto
os norte-americanos negam,

são aparelhos estratégicas, de
tipo semelhante aos aviões do
Strategic Air Command, em
alerta permanente nos EUA
desde o Inicio da guerra fria
com os comunistas.

O B-52 ou Strato.Fortress é
o maior aparelho militar dos
EUA: 5G metros de compri-
mento, 48 metros de enverga-
dura e um peso de 181 tone-
ladas. Sua tripulação é forma-
da por seis homens. Tem oito
reatores e sua velocidade má-
xima é de mil quilômetros por
hora.

Os superbombardeiros B-52
podem subir a 15 mil metros
de altura e dispõem de um raio
de' ação de 6 a 10 quilômetros,
sendo capaz de transportar 34
toneladas de bombas explosi-
vas (durante a Segunda Guer-
ra Mundial as fortalezas voa-
doras B-17 conseguiam carie-
gar um máximo de cinco to-
neladas) ou seis armas nuclea-
res e dois projéteis ar-terra.

O primeiro B-52 foi construi-
do em 1954. Atualmente, a Fór-
ça Aérea dos EUA possui 590
S-17, agrupados em onze esqua-
drilhas. Duas delas, com base
na Ilha de Guam, operam sô-
bre o Vietname do Norte, mas
devido a sua grande distância,
foram levadas para a Tailândia,
de onde cada avtão pode atacar

Não há santuário perto da China
do Congresso norte-america-
no. que teme uma guerra com
os chineses. Qualquer erro de.
cálculo nesta zona, pode pro-
vocai* complicações internacio-
nais da maior gravidade, a
exemplo do que já aconteceu
uma vez no primeiro semestre
dêste ano. .
AJUDA

O General Moyer concedeu
entrevista coletiva em Saigon
e analisou os diversos aspectos
da guerra aérea no Vietname.
Afirmou, por exemplo, que os
norte-vietnamitas contam com
a ajuda de pilotos norte-corea-

nos, "apesar de os EUA não. tc-
rem obtido prova de que par-
ticipam de combates".

Sôbre os efetivos d-a Força
Aérea disse que "atual-
mente os norte-vietnamitas
têm cerca de 30 a 50 oviões
Migs estacionados ao norte do
Paralelo 17, sendo que dêste
total, apenas sete ou nove sâo
Mig-21, a versão mais apertei-
coada em ação".

Segundo Moyer, os norte-
vietnamitas possuem mais 40
ou 50 caças do tipo Mig em
aeroportos chinesas, onde cs-
tão protegidos de um ataque
•aéreo norte-americano. Acre-

seus objetivos várias vezes por
dia.
BAIXAS

A Imprensa do Vietname do
Norte informou ontem que os
nort e-amerleanos realizaram
várias missões contra Haiphong
e que tiveram quatro aparelhos
abatidos no seguinte horário:
dois às 7h30m; um às 12 horas
e um às 16 horas.

Desde 31 de agosto passado, a
Defesa Antiaérea de aHiphong
conseguiu derrubar 19 aviões,
segundo os jornais de Hanói.
Nas últimas 24 horas, os solda-
dos c milicianos norte-vietna-
mitas anunciaram a captura da"vários pilotos".

Fugindo a seu hábito, Hanói
revelou a identidade do piloto
norte-americano cujo aparelho
foi abatido na região de Hoa
Binh, a 76 quilômetros a Sudo-
este de Hanói. Trata-se do Te-
nente da Força Aérea G. D.
Venanzi, com matricula F. ,V.
3 173 807, nascido no dia 30 da .
junho de 1944.

Venanzi foi feito prisioneiro
por camponeses e milicianos, no
alto de uma colina, onde tinha
se refugiado após pular de pá-
ra-quedas. Seu companheiro de
vôo não foi feliz e morreu nas
ferragens do jato abatido pela
artilharia antiaérea.

dita-se que dêste total, dez
aviões são do tipo Mig-21.

O General Moyer reconhe-
ceu que é muito difícil para
os pilotos norte-americanos o
reconhecimento das baterias
dc artilharia antiaérea norte-
vietnamita, que fazem fogo
sôbre as bases norte-america-
nas situadas ao sul da Zona
Desmilitarizada.

"As baterias norte-vietnaml-
tas, concluiu Moyer, estão
magnlficamente camufladas e
algumas delas estão colocadas
em refúgios muito profundos,
extremamente difíceis de se-
rem localizados e destruídos".

Saigon procura terroristas chineses
SaiRon (AFP — UPI — JB)

— A Policia de Saigon não des-
cobriu os terroristas que fiz_-
ram explodir uma bomba na
Embaixada do Governo de For-
mosa, mas prendeu dois sus-
peilos e dezenas de chineses re-
sidemes em Cholon para ira-
çar um roteiro do atentado.

A explosão na missão diplo-

mática matou duas pessoas e
feriu outras 30.

Duas paredes da Embaixada
foram destruídas pela detona-
ção, que avariou seriamente
uma agência bancária ao lado
do -prédio. Oficiosamente, in-
forma-se que a bomba foi co-
locaria pelos terroristas no ga-
binete do Embaixador, que não
se encontrava no local.

Logo após a explosão, a Po-
licia sul-vietnamita prendeu
dois chineses, acusando-os de
participação no atentado. Um
dos detidos, segundo as auto-
ridades de Saigon, ficou encar-
regado de dar cobertura aos
terroristas na entrada da Em-
baixada. Somente foi preso
porque disparou contra um
vietnamita que passou corren-
do diante da Embaixada. Ao

sentir-se descoberto, correu
por engano para um beco sem
saída.

A busca realizada pela Po-
licia nas residências próximas
a Embaixada de Formosa per-
mitiu a descoberta de um colt
11/4, a arma favorita dos jo-
vens terroristas chineses que
têm seu QG no bairro de Cho-
lon.

Wilson concorda com reunião de cúpula
Londres (AFP-JB) — Em

meio ao pessimismo geral, o
Primeiro-Ministro brita nico
Harold Wilson aceitou ontem
a proposta de uma Conferên-
cia de Cúpula de cinco nações
sóbre o Vietname e prometeu
examinar o problema em dis-
cussões com os Governos da
URSS, Canadá, Índia e Po-
lõnia. A idéia da reunião foi
do iugoslavo Ale Debier, Pre-
sidente da Federação Mundial
das Associações das Nações
Unidas e ex-Chanceler de seu
país.— A Grã-Bretanha — afirmou
Wilson em sua resposta — está
disposta a convocar novamen-
te em colaboração com a União
Soviética a Conferência de
Genebra de 1954. Esta Confe-

rência fixou a divisão política
atual da antiga Indochina, re-
conhecendo a neutralidade do
Laus e a existência dos dois
Vietnames.
MISSÃO DIFÍCIL

Em sua resposta, o Primei-
ro-Ministro britânico sugeriu
ao ex-Chanceler iugoslavo. Ale
Debier, que obtenha prévia-
mente o apoio do Presidente
Lyndon Johnson, do Secreta-
rio-Geral das Nações Unidas,
U Thant, do Presidente eleito
do Vietname do Sul, General
Nguyen Van Thieu e do Pre-
sidente do Vietname do Norte,
Ho Chi Minh.

O texto da resposta do Che-
íe do Governo britânico é o
seguinte:

"A Grã-Bretanha não cessou
nunca de procurar uma base
de negociações entre as partes
a íim de encontrar uma solu-
ção duradoura.

Na sua qualidade de co-pre-
sidente da Conferência de Ge-
nebra, o Governo britânico
sempre se declarou disposto a
unir-se a União Soviética pa-
ra convocar novamente esta
Conferência. Deu a entender
também, claramente, que está
disposto, na medida do possi-
vel, a seguir qualquer outro ca-
minho, que em sua opinião,
pudesse promover as perspec-
tivas de paz.

Afirmou em conseqüência
que o Governo britânico está
pronto para unir-se aos demais
quatro Governos que íoram

mencionados para- determinar
se seria possivel elaborar uma
proposta aceitável por todas
as partes implicadas no confli-
to.

Ao mesmo, tempo, o Governo
britânico está disposto a pro-
ceder imediatamente a cônsul-
tas com os outros quatro Go-
vernos para preparar tal re-
união.

Peço que comunique o con-
teúdo desta resposta aos Che-
íes dos Governos aos quais íol
dirigido o apelo, assim como
ao Secretário-Geral das Na-
ções Unidas, ao Presidente dou
Estados Unidos, ao Presidente
eleito do Vietname do Sul e
ao Presidente Ho Chi Minh,
conclui o documento.

São Francisco votará sôbre o Vietname
São Francisco (AFP-JB) —

Os eleitores de São Francisco
que no dia 7 de novembro es-
colherão seus conselheiros
municipais (Vereadaresi res-
ponderão a um questionário
sóbre a guerra no Vietname.
Entre outras coisas, dirão se
aprovam ou não a cessação
do fogo e a retirada dos nor-
te-americanos.

As perguntas são formula-
das pelo grupo pacifista Ci-

dadãos por um voto sôbre o
Vietname, que recorreu à Côr-
te Suprema da Califórnia para
realizar o plebiscito durante
as eleições municipais. As au-
toridades de São Francisco
haviam vetado o pedido dos
pacifistas, que obtiveram em
poucos instantes as 22 mil as-
sinaturas para o requerimen-
to exigido pela Ju&tiça e ga-
nharam a questão.

Para argumentar sua nega-
tiva, as autoridades munici-
pais declararam que a peti-
ção dos pacifistas afetava um
problema de política interna-
cional, que nada tinha a ver
com as eleições para Conse-
lheiro. A Corte Suprema da
Califórnia sem contar cm de-
talhes, rechaçou o argumen-
to das autoridades o ordenou
a impressão do questionário
nas cédulas eleitorais.

Seguindo o cxemp.o dos pa-
cifistas de São Francisco, os
de Nova Iorque conseguiram
cem mil assinaturas para exi-
gir na Justiça a impressão de
perguntas sôbre a guerra no
Vietname nas cédulas com que
os eleitores da cidade esco-
lherão os Conselheiros muni-
cipais. Em Nova Iorque, a Côr-
te -Suprema estadual também
deverá aprovar a medida, afir-
ma-se oficiosamente.

Saigon (AFP-JB) — Com ou sem
a Constituição, o Exército será o
poder no Vietname do Sul, segundo
os observadores bem informados.
Tal conclusão procede dos últimos
acontecimentos que caracterizaram
a vida política de Saigon, durante
as duas semanas que se seguiram
ãs eleições presidenciais.

Alguns desses observadores ad-
mitiram que assim tem de ser, se
a estabilidade política tiver de ser
considerada como um elemento es-
sencial dêste país em guerra.

Os observadores revelaram que
o Exército, em que pese as eleições,
é a única íõrça que continua unida,
era meio à confusão que revelou an-
tes das eleições e que continua ca-
racterizando, depois do pleito, a de-
nominada Oposição Civil.

O Exército é também o único
íato que pode impedir o rompimen-
to — previsto para um prazo mais
ou menos longo — da equipe diri-
gente, formada pelos Generais
Nguyen Van Thieu e Nguyen Cao
Ky, Presidente e Vice-Presidente
eleitos no dia 3 do corrente.

O divórcio entre Thieu e Ky é
considerado inevitável, em virtude
das divergências dc caráter c tem-
peramento que os dividem. Acossa-
dos pelo Exército — através do Con-
selho de Generais — é possível que
ambos possam manter-se unidos.

Depois de 3 de setembro, o Con-

Exército sempre há de mandar no Sul j
François Pelou

Especial parn o JB

mento, segundo o tratamento que
dispensa a um ou a outro.

Na reunião, os generais admiti-

selho de Generais se reuniu duas vê-
zes. Na primeira reunião estavam
presentes oito generais: Thieu e Ky,
que ainda são o Chefe de Estado e
o Primeiro-Ministro, os chefes das
quatro regiões militares, os Gene-
rais Hoang Xuan Lam, Vinh Loc,
Nguyen Khang e Nguyen Van Manh,
o Chefe do Estado-Maior, Cao Van
Vien, e o Ministro da Segurança,
Linh Quang Vien.

Sábado passado foram convida-
dos dois outros generais para a no-
va reunião, com o que se elevou a
dez o número de membros do Con-
selho: o dinâmico General Nguyen
Duc Thang, Ministro do Desenvolvi-
mento Revolucionário, cujo nome é
mencionado como próximo Vice-Pri-
meiro-Ministro, e o General Nguyen
Bao Tri, Ministro da Informação,
que poderia ocupar um cargo mais
importante no futuro Gabinete.

O objetivo da conferência de sá-
bado foi estreitar os vínculos entre
Thieu e Ky e dissipar os mal-enten-
didos que poderiam ter surgido en-
tre ambos, depois das eleições.

Após a.s deliberações, o General
Lam, Comandante da Primeira Re-
gião Tática, declarou: "É um erro
dizer que os dois generais (Thieu
e Ky) não se entendem."

Um dos eiementos mais impor-
tantes das divergências entre o bi-
nômio triunfador é a imprensa nor-
te-americana, que aviva o ressenti-

ram uma série de princípios, entre
os quais o de que o Exército é que
tomará as grandes decisões. Tais
personalidades, embora sejam con-

i sideradas como novos representan-
tas do povo, ficarão em situação de
inferioridade diante do Conselho de
Generais, cuja influência deverá per-
manecer secreta.

Êsse sigilo e discrição continua-
ião na medida das possibilidades de
um país que acaba de receber uma
Constituição e um poder eleito.

Sábado já se falou de uma gran-
de decisão: o nome do futuro Pri-
meiro-Ministro e dos membros de seu
Gabinete. O Primeiro-Ministro será
um civil, sulista, secundado por um
Vice-Primeiro-Ministro, militar.

Êste último terá a responsabili-
dade dos portadores das Pastas de-
Defesa Nacional, Desenvolvimento
Revolucionário e Segurança. Para
os observadores, os generais defini-
ram claramente o futuro politico de
Thieu e Ky, a quem, em síntese,
teriam dito: "Vocês foram eleitos
graças ao Exército. Sua união e a
garantia da unidade do Exército são
essenciais para assegurar a exlstên-
cia dêste nôvo Governo. Vigiaremos,
por todos os meios possíveis, sua
manutenção.." .

J^^^^Pk-x-'V*'_£>S_4______f. ddjuB____________l________.,'' ¦ ________p'' ___¦__________.-- -**_-,-* _K__a__.-j_^__ ______________

-W^___w_--^-^v\w. S§ã__$!_____^£__Ê__W ^_H BBv**-«í ^B ___B____'::' flÍÉ_llllllff* ¦ ^ ':$«?íJf

ty '."'¦' 's___H-'l_____P''' ''____t:Ji_______i 
__________•:-' ' '^_Ss»;'¦¦'¦ ''v^_____9h___w_B-_____I _____________ÍI_______ra_-9-_-_K/ ¦*' ¦¦-^^^^BÍ-&:;cV.iBft ¦'¦-¦':::' ^(¦^^^^^B'*'''.-'- -¦¦'¦*<6-í&;: ;;':)^R .:'v,':;:í' ____Hk¦ _____B': ''.

S^H*.*- ¦¦¦-r_^^B ______f"-~-^______ ^^^P_-x-:*5*.".-.-. ",-,_.- ¦'-*-'v'>-*-''v^'i^lfT________r"'*L''''rm______________! _____r^nffi3fo.-'¦'---' * *r *^i________P_--flP__j'* ¦ ¦ Jwi^^

'&*':-*.: ' i -nila ffi1'*' ' '' " ^ '¦ ¦ --'-__________ ________K - :*'L _________ ___________.*'' '' '#__?'- -s^^^^Ey< * '^Ç* '.'.:•'-' ^jg^ff^-^- ¦*+- '"?£* **'" '*'*_____B___K_^^S____P__P^'"''-

A ^H _H_t - ¦_______ í L i ^_WÊ__ _____'ío'> _^^^'-'M^__w________.-. ^______________E **^____________k_- TÍ.y_* ^^r''^ _¦__________________*' v*

íS. Funcionários da Embaixada de Formosa em Saigon deixam o edifício com as roupas ensangüentadas depois do atentado vietcong

TESTEMUNHA

_____ _____Sâlf!_K-fl ______! _£________ ______¦¦*¦<:•' : :^M ¦B^___&.:4HH HO_E &--*--+ /VVSul _____________________* '¦¦¦'¦- ^MM \mk_Wmm kHÍ _-___-& %ãMi §¦_4_É____R^^____K_m__________P__toX I "WS*" " > 'fMfcl' :^^HH
¦*¦ fMm__wi__^Ê__ mm-4 «gMMttgpft . m' »i r w ' Tli âiWi i______ní:T__________riMTi '''''^^_----------M____rTi*T •• _H ____-.____» m?sÊ*______^_W^m ¦ ¦ü * - ' <-__

f-fáW_a* 
:fá:W:m__m \\W____W-__wM ra H '> j._mWly"wmÊm Püf 11 K * ?¦'), WfmfW^ ÊÊmÊ-Í -™

yS_mV fl_£» ESyfl ( «SaRl _______ \Wi <______ay_*_§_l BR * ' j________________H< .jf|¦.:¦'¦ -^^^_m^^;WS^^____ -___PMi ________^_____W_____s?--_______! ____P^S?S'<-JIhHB_^W^t_m s^Êfwf^W^^ BH
I :>WÈfá'MlÍX&M.'**-l_\ Wmm L¦ «BMmÊÊÈÈmi 1PMH
I _ÉJK' • Mm K!__________s W^m^^^^^^Ksf1^. m B^^^____W% **-______¦£&A__W______W_v^-______________m _afí_W_t ^^B ^HB____________________M_. > __-___- _^__l___. »-# ____B

^WÈéÊB$_____W___--_W--f Wm^ '^ lÊÊÊ^^^^MMMmmÊÍÊlt^^^*^'¦ rrv*,_i_^^^BBÉBH^^IS^^^HB^^^^-* .^»_M_i__-_____l_-__-_--_-?-i ____« *Wr '-Wni-_f __.JBJ S_B mm^^mA &MS *
_1_é'IESSSH H_ri'iS___i_J_. w4 ^^s^a
m iiair~T_itr * ii B'lií'iil _LJÉ ___&./
H ¦ *<W3__.________L'Í_____ . _>__, **«! \fx jtJÈf íl pUjC^'^'m'W!&9ê!IQmWmWÉÉÈÊ ^wJ<.<I HPl 

' ''
"____._. ,'_____¦_,„ ""TS. wM"l_-Cr-->. «^ áBW*'?.^l[WKPf»"BÉByáBWWJ-Mlk¦ "*h__1™*¥^P^ '¦¦'À..:-':. Jfm_m«' ^g^****8*
_^__^W8IB_E. '¦'¦^'¦¦**£Z^i^*'*^^ S \ifi^- _____ ":>,^tOTBB^m^,^«rc^*«É___________k ^___i___________________i_i ^^ -u^^W™^^ \ ^h^

Radie-lo upi Havanae

; Hanói trocam
1 opiniões

'ilôto americano aprisionado em Hanói, William Mor gab Hurdman, vi um hospital destruído pelos
bombardeios

Havana (UPI-JB) — Sob
a presidência dò Vice-Pri-
meiro-Ministro do Vietname
do Norte, Le Thanh Nghi,
chegou ontem à Capital
cubana uma delegação de
Hanói para debater "diver-
sos aspectos da amizade
cubano-vietnamita", anun-
ciou um porta-voz do Minis-
tério do Exterior de Hava-
na. Ao desembarcar, o VI-
ce-Premier norte-vietnami-
ta exibiu aos dirigentes
cubanos uma metralhadora
Ar-15, capturada a um sol-
dado dos EUA.

Coincidindo com a visita
dos vietnamitas a Cuba, o
Governo da China Popular
criticou duramente, em edi-
torial publicado no semana-
rio Pequim Informa, a po-
sição dos esquerdistas lati-
no-americanos que prefe-
rem seguir a orientação de
Moscou. O artigo elogia a
bravura dos norte-vietnaml-
tas e aponta a guerra no
Vietname como exemplo
para a América Latina.

O artigo intitula-se
"aprender do Exército cria-
do pelo Presidente Mao Tsé-
tung" e afirma entre outras
coisas que "atualmente se
desenvolvem as lutas arma-
das dos povos revoluciona-
rios".

"Em alguns países, pros-
segue, os povos revoluciona-
rios estão formando Exerci-
tos populares. Devemos
aprender com o Exército
Popular de Libertação da
China, criado pelo Presi-
dente Mao, como desenvol-
ver a luta contra os impe-
rialistas".

Washington nega boicote a negociações
A propósito da acusação fei-

ta pelo jornalista norte-ame-
ricano Harry Ashmore ds que
o Presidente Lyndon John.on
teria frustrado uma tentativa
de paz com Hanói, o Departa-
mento de Estado emitiu a se-
guinte nota oficial:

— Durante o verão de 1DB6
o Sr. William Baggs informou
ao Departamento que o Centro
para Estudos das Instituições
Democráticas (CEID) estava
programando uma importante
conferência, que seria realiza-
da em Genebra, em maio de
1967, em prosseguimento ao
primeiro encontro sôbre a En-
cíclica Pacem ln Tcrris, reali-
zado em Nova. Iorque, em feve-
reiro de 1965. O Sr. Baggs re-
velou os esforços despendidos
pelo Centro, no s_ntido de con-
vidar o Vietname do Norte a
comparecer e o Departamento
respondeu com simpatia à Idéia
da conferência e a esses esfor-
çcs. Os contatos iniciais foram
realizados com os Srs. Geovga
Bali e William Bundy. O Presi-
dente e o Secretário Rusk fo-
ram informados e o Sr. Bali
foi encarregado dos contatos
cem o Sr. Baggs, em nome do
Governo dos Estados Unidos.

— Em meados de novem-
bro e novamente em princípios
de dezembro, ao Sr. Baggs jun-
tou-se o Sr. Ashmore em visi-
tas ao Departamento. Nessas
visitas, o andamento dos pia-
nos da conferência foi revisto
e os dois visitantes disseram
haver sido sondados sôbre um
convite para visitarem Hanói
com o Sr. Luís Quintanilla, do
(México.

Os Srs. Baggs e Ashmore
também sugeriram que se viés-
sem realmente a visitar Hanói
poderiam estar cm condições
de fazer úteis gestões sóbre os
pontos-de-vista dos norte-
vietnamitas em relação à paz.

Com a saida do Sr. George
Bali do Departamento de Es-
tado, a principal responsabili-
dade por essas conversações
foi assumida pelo seu sucessor,
o Sr. Katzenbach, que men-
teve o Presidente e o Secreta-
rio de Estado, informados a
respeito.

Durante essas conversações
os representantes do Departa-
mento aceitaram as sugestões
do.s Srs. Baggs e Ashmore e
ofereceram completa coopera-
ção. Consequentemente a po-
sição do Governq norte-ameri-
cano a respeito de importân-
tes aspectos concernentes àpaz
íoram discutidos com alguma
amplitude de modo a permitir

a Baggs e Ashmore expô-la
claramente em Hanói.

— No dia 23 de dezembro,
Baggs visitou novamente o Dc-
partamento. pouco antes do'
embarque do grupo de três no
dia 28 do mesmo mês. Nesse
encontro foi reafirmado o en-
tendimento básico da posição-
dos Estados Unidos, tendo ain-
da ficado estabelecido que o
relatório a respeito da missão
Baggs-Ashmore, em Hanói, se-
ria confidencial.

— William Baggs e Harry
Ashmore estiveram na Capital
do Vietname do Norte de seis
a 14 de janeiro. Retornaram,
em seguida, aos Estados Unidos
e, no dia 18 de janeiro, entre-
garam ao Departamento de Es-
tado um relatório completo e
confidencial de suas conversa-
çôes, entre as quais um encon-
tro particular mantido com o
Presidente Ho, no dia-12 de ja-
neiro. Nessa ocasião Ho insis-
tiu em que não haveria possi-
bilidade de entendimentos en-
tre Wahshington e Hanói a náo
ser que cesassassem os bom-
bardeios e que os Estados Uni-
dos interrompessem o envio de
reforços durante o periodo das
conversações. Segundo o re-
latório, Ho mostrou-se obstina-
do contra qualquer contenção
militar reciproca por parte do
Vietname do Norte. O relato-
rio não revela se Ho solicitou
resposta dos Estados Unidos a
essas observações.

— Concomitantemente, an-
tes de 18 de janeiro, por ini-
ciativa própria dos Estados
Unidos e sem qualquer ligação
com as ações de Baggs e Ash-
more, representantes do Go-
vérno norte-americano estabe-
leceram um canal direto para
comunicações com os represen-
tantes norte-vietnamitas em
Moscou. Com a aparente con-
cordfthcia de ambos os lados,
êste canal foi mantido confi-
dencialmente e, dêste modo,
não se revelou sua existência
aos Srs. Baggs e Ashmore, em
suas discussões no Departa-
mento. Era .sem dúvida, íun-
damental para o acordo entre
os EUA e os Srs. Baggs e Ash-
more a existência, àquela épo-
ca, dêste canal direto e secreto.
Trocas de mensagens através
dêste canal direto prosseguiram
durante o mês de janeiro e ini-
cio de fevereiro, culminando
com o envio da carta do Presi-
dente Johnson ao Presidente
Ho, no dia 8 de fevereiro (erro-
neamente citado pelo Sr. Ash-
more, como remetida no dia
2).

Conforme íol declarado por
representantes do Daparatmen-
to, uma ampla variedade de
¦propostas foi apresentada a Ha-
nói nesses contatos através de
Moscou, sem produzir, em qual-
quer momento, uma resposta
útil.

— No fim do mês de ja-
neiro os Srs. Baggs e Ashmo-
re voltaram a Washington e
expressaram ao Departamento
sua firme confiança de que po-
deriam. ser portadores de uma
mensagem para Hanói. O De-
partamento decidiu que, embo-
ra o canal direto em Moscou
íósse de importância capital e
devesse ser preservado a qual-
quer custo, seria de utilidade
remeter uma mensagem' em
termos mais gerais através dos
Srs. Baggs e.Ashmore, consis-
tente com as relevantes men-
sagens trocadas em Moscou.
Ante a existência dêste ca-
nal (que Baggs e Ashmore des-
conheciam i houve dúvidas sô-
bre a utilidade de quaisquer
outras comunicações informais.
Pareceu claro, segundo o rela-
tório apresentado pelos Srs.
Baggs e Ashmore que o seu
canal de comunicações havia
sido estabelecido com o obje-
tivo precipuo de conversações
relativas ao com parecimento
dos norte-vietnamitas à con-
ferência de maio. Não obstan-
te, Baggs e Ashmore declara-
ram que poderiam enviar quais-
quer mensagens a Hanói, atra-
vés do correio regular.

— Nenhum propósito útil
haveria em dar maiores deta-
lhes do que ocorreu através do
canal de Moscou. Podemos afir-
mar, entretanto, que no dia 7
dc fevereiro, enquanto aquele
canal ainda se encontrava aber-
to e em operação, discussões
separadas íoram iniciadas em
Londres, entre o Primeiro-Ml-
nistro Harold Wilson e o Pre-
mier A le x e 1 Kossiguin, da
União Soviética. A leitura com-
binada dessas discussões e da-
quelas através do canal de Mos-
cou levaram à remessa, a 8 dc fe-
vereiro, da carta do Presidente
Johnson ao Presidente Ho. Es-
ta carta íol unllateralmente
publicada por Hanói no dia .21
de março, e é do domínio pú-
blico. A caria foi lida por Ha-
nói em conexão com as várias
propostas apresentadas através
do canal de Mascou.

Não houve mudança na posi-
ção básica entre 5 e 8 de fe-
vereiro, porém, a carta de Pre-
sidente Johnson incluía uma
proposta de ação especifica que

íala por si, como o próprio tom
de sua comunicação.

— Conforme já foi ebser-
vado, Hanói não ofereceu qual-
quer resposta útil à variedade
de sugestões apresentadas atra-
vés do canal de Moscou. Sua
resposta única e aparente-
mente final surgiu no dia 13
de fevereiro, em carta do Pre-
sidente Ho enviada ao Papa
Paulo VI. Esta carta, segundo
as palavras de um comentário
da imprensa, de hoje, "associa-
va o íim incondicional das
bombardeios à retirada das
forças norte-americanas e ao
reconhecimento da Frente de
Libertação Nacional." No dia
15 de fevereiro o Presidente
Ho respondeu formalmente ao
Presidente em termos seme-
lhantes. Ao mesmo tempo, Ha-
nói extinguiu o canal de Mos-
cou.

— A atitude de Hanói per-
maneceu negativa desde en-
tão. Os esforços desenvolvidos
pela dupla Baggs-Ashmore ío-
ram necessariamente controla-
dos pelo Departamento cuja
atenção estava voltada para o
canal direto e então confiden-
ciai que existia, concomitante-
mente, em direção a Hanói. O
último parecia ser, de longe,
o método mais seguro e digno
de crédito, de apuração dos
pontos-de-vista norte - vietna-
mitas.

10 — Finalmente, notamos
com pesar que o Sr. Ashmore
mostra aparentemente desço-
nhecer os relatórios subseqüen-
temente publicados a respeito
dos contatos em Moscou e de
sua confirmação por parte de
representantes do Departa-
mento de Estado. Notamos com
pesar ainda maior que em ne-
nhum momento, desde então,
procurou o Sr. Ashmore o Depar-
tamento a fim de tentar com-
preender a inter-relação que
necessariamente foi obtida en-
tre o canal de Moscou e seus
próprios esforços. Como este
caso o demonstra, o Governo
tem estado preparado, em qual-
quer época, para cooperar com
particulares que passam vir a
estabelecer contato com Hanói,
de qunlquer modo, e que este-
jam em condições de agir res-
pcnsável e discretamente. Esta
politica continua, embora pa-
reça claro que a presente dl-
vulgação não assegurará a Ha-
nói que tais contatos privados
serão mantidas em segredo.
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Prefeito de Ceres é afastado por decisão dos vereadores

J

Previdência surpreendida
com aviso de Passarinho
de socializar a medicina

Setores responsáveis pelos serviços d_ assistências mé-
dica" do Instituto Nacional de Previdência Social mostra-
ram-se surpresos, ontem, com a informação dada pelo Mi-
nistro Jarbas Passarinho, ao anunciar a existência de estu-
dos tendentes a reformular e socializar a medicina no
Brasil.

Tanto no Departamento Nacional de Previdência Social
quanlo na Secretaria Executiva de Assistência Médica do
INPS. a noticia não era conhecida, preferindo os seus res-
ponsáve-is aguardar uma confirmação oficial por parte do
próprio Ministro do Trabalho,para se pronunciarem sobre
o assunto.

DESMENTIDO
A cussessòria de imprensa do

Ministro do Trabn lho infor-
mou mais tarde, em nota ofi-
ciai. "que o Ministro J a r bas
Passarinho não pretende ado-
lar qualquer providência visau-
do à socializarão da medicina
no Brasil, pois os serviços mé-
dicos no Pais ja possuem ca-
ráter socializante".

— Isto pode ser facilmente
constatado — acrescenta —
pelo grande número de medi-
cos que prestam seus serviços
profissionais como assalaria-
dos. através da vasta rede de
postos de assistência médica

mantida polo INPS ou mesmo
servindo a entidades partícula-
res.

A seguir, diz o Ministro que
o que se pretende realmente"é acabar com esta caricatura
de socialização que abriga to-
dos os males dêste serviço",
acrescentando que o seu desejo"é impedir que, ao invés da
medicina, o médico venha a
ser socializado".

Ao concluir, afirmou o Sr.
Jarbas Passarinho que o pro-
blema encontrará sua equação
na tu r a 1 estabelecendo-se, co-
mo teste, o sistema da livre es-
colha.

A medicina entregue ao Governo
Departamento de Pesquisa

A Grã-Bretanha é, no Ocidente, o pais em que a tio-
cionaUgagão cia medicina se fêz de forma quase completa:
uma percentagem insignificante de pessoas, naturalmente
das classes mais bem favorecidas, é que procuram médicos
particulares, embora mesmo os que recorrem aos serviços pú-
blica. tenham o direito de escolher com quem se cônsul-
tar. Trata-se de uma socialização especial, diferente, porexemplo, da soviética, onde o médico é sempre funcionário
do Estaclo e cada tratamento se faz, no campo administra-
tivo, seguindo regras gerais.

O MODELO INGLÊS

E<n 1948 foi criado na Grã-Bretanha o Serviço Nacio-
nal de Saúde, a que pode recorrer todo cidadão da Ingla-
terra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Os le-
gisladores preocuparam-se em não provocar uma ruptura
com o passado, mas em reforçar e expandir os serviços, gra-tultamente, salvaguardando as liberdades essenciais. Só os
estrangeiros em visita ao país especialmente para f-e trata-
rem devem pagar, mas há facilidades para os turistas queadoecerem durante a viagem. O SNS tem uma maioria deespecialistas — 98',; dos médicos de clinica geral, corres-
pondendo a 20 SOO na Inglaterra e País dc Ga.es e a mais
de 2 500 na Escócia; mais de 10 mil dentistas na Inglaterrae no Pais cie Gales e mais dc mil na Escócia; 20 mil
farmacêuticos, trabalhando em 15 mil farmácias e, ainda.KG0 oftalmologistas, cerca dc 6 mil óticos e mais de miloculistas.

Mais de 2 600 dos hospitais integrados no Serviço Na-cional de Saúde encontram-se na Inglaterra e no Pais deGales, incluindo 26 hospitais de treinamento em Londres eoutros dez cia mesma categoria em outras cidades. Esseshospitais dispõem de 467 mil leitos, 170 mil enfermeiras emregime dc tempo integral e mais 58 mil trabalhando emhorários reduzidos. Na Escócia há 380 hospitais com 63mil leitos e 32 mil enfermeiras.
O Ministro da Saúde é responsável pela provisão detodos os serviços hospitalares especializados, pela conduçãode trabalhos .e pesquisas relacionados com a profilaxia,diagnóstico e terapêutica das doenças, e por um. serviçode transfusões de sangue, além de indiretamente responsa-vel pelos serviços de assistência das médicos de clínica ge-ral e das autoridades locais de saúde.'
Aos médicos que já clinicavam numa determinada zonaantes de 5 de julho de 1948, foi reconhecido o direito de seintegrarem no Serviço nessa mesma zona. Mas o profissio-nal que, hoje. deseja iniciar-se dentro do SNS, precisa ob-ter o consentimento prévio da Comissão de Carreiras Mé-d:ca.s, dada a eventualidade de já haver um número sufi-ciente de médicos na zona onde pretenda se estabelecer,

porque um dos objetivos da legislação é melhorar a distri-buição de médicos.
Quanto à remuneração dos médicos, é baseada nas re-comendações de uma Comissão Regia. Calcula-se que a re-ceita média liquida, proveniente de todas as fontes oficiais,

para um médico com menos de 70 anos de idade, cheque a£¦ 2 765 por ano; a receita média bruta é aproximadamente
um terço mais alta. A fonte básica são os honorários pordoente: 20 sliillngs e 6 pennles por ano, para cada pacien-te inscrito em sua lista, além de um suplemento anual de15 shiltngs por pessoa acima de 501 e abaixo de 1 700 ins-
crita na lista do médico associado a outro, ou outros. Omédico que trabalha sozinho não pode aceitar mais de3 500 doentes em sua lista, número acrescido de dois milse ele tiver um assistente. Os que exercem clinica nas re-
g:oes rurais são compensadas pela maior perda de tempo emaiores despesas que têm, havendo recompensas para atrairnovos profissionais ás regiões menos convidativas.

A Grã-Bretanha gasta mais de um bilhão dc libras,anualmente, para custear os serviças de assistência medi-ca e previdência social, o que eqüivale a mais de £ 20 porhabitante e cerca de 4,75% da renda nacional.

O MODELO SOVIÉTICO

Na URSS. a Medicina está inteiramente nas mãos doE.stado: as consultas e os medicamentos, quando dados porum dispensário ou um hospital, são gratuitos. Além disso,o doente afastado do trabalho recebe de 50 a 90% de seusalário, conforme o tempo de casa.
O Estado soviético despendeu no ano passado 11,5 bi-Ihões de rublos só no setor de assistência médica, cifra quetem crescido todos as anos. Nos casos não urgentes, entre-tanto, os interessados costumam ter de marcar consultacom uns dois meses de antecedência. De outra parte, ossoviéticos compram medicamentos nas farmácias, no rrer-cado livre, o que representa um acréscimo considerável nosseus gastos. E ainda existem princípios doutrinários, comoo de que o tratamento para certos grupos da população sig-

nifica que os esforças médicos devem ser dirigidas priori-tàriamente em benefício daqueles cuias "funções 
se iammais importantes para o Estado.

A organização da saúde é dirigida pela União Repu-
blicnna dos Ministros da Saúde, que controla os Ministé-
rios da Saúde de tõda.s ns Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas.

Leia Editorial "Vôo Demagógico'

Habeas tle
Hélio terá
decisão hoje

Brasília (Sucursal) — A 2."
Turma decidiu ontem remeter
ao Tribunal Pleno do Supre-
mo Tribunal, que se reúne
hoje. o habeas-corpus pedido
em favor do jornalista Hélio
Fernandes, quc já se encontra,
em liberdade, motivo que o
prejudicou.

O pedido poderia ter sido
arquivado ontem, inclusive
com informação do Ministro
Aliomar Baleeiro, baseado em
noticias de jornais sóbre a li-
berdade do Sr. Hélio Fernan-
des. Mas como a matéria, de
ordem constitucional, é da
competência do Pleno, cabe a
este decidir se o pedido está
ou não prejudicado.

M. Martins
não pode ser
processado

Brasília (Sucursal) — Por
32 votos a seis e duas abs-
tenções, o Senado recusou
ontem licença para que o
Sr. Mário Martins fosse pro-
cessado, perante o Supremo
Tribunal Federal, pelo Go-
vernador Peracchi Barcelos.

Manteve assim o plena-
rio, em sessão secreta e vo-
tação também secreta, a
decisão antes tomada pela
Comissão dc Constituição e
Justiça, que foi unânime-
mente contra a concessão
da licença pedida ao Sena-
do pelo Ministro Lafaiete de
Andrada.

Tarso adverte que no Sul
candidato da Oposição se
elege mas não toma posse

O Ministro da Educação, Sr. Tarso Dutra, reconheceu
ontem que o candidato oposicionista ao Governo do Rio
Grande do Sul reúne condições políticas para ganhar o
pleito, nas próximas eleições, que serão diretas, mas ad-
vertiu que os militares não o deixarão assumir, por se
tratar de um Estado de fronteira, importante para a se-
gurança da Revolução.

Admitiu o deputado gaúcho que não adiantaria intro-
duzir a eleição indireta, para Governador do Rio Grande do
Sul, pois o MDB detém a maioria parlamentar por um
voto naquele Estado. Ainda sem a solução definitiva para o
problema, o Ministro Tarso Dutra féz questão de frisar
apenas que não é candidato a Governador de seu Estado.

AMEAÇA BRIZOLISTA

O Sr. Tarso Dutra admite
inclusive sua candidatura —
na condição de deputado mais
votado do Estado —, desde que
venha a ser convocado pelo
esquema político que integra
como a melhor solução para
o problema. No seu entender,
outros companheiros têm boas
condições eleitorais, entre eles
o Presidente nacional da
ARENA, Senador Daniel
Krieger, que "se quiser, será
nosso candidato.

Segundo o Sr. Tarso Dutra,
a Oposição gaúcha lnclina-sc
por apresentar um candidato
incompatibilizado com a Re-
volução. De acordo com as in-
formações de que dispõe, 03
mais fortes são os Srs. Sieg-
fried Heuser — candidato ao
Senado na última eleição — e
o Deputado Mariano Beck,"um homem de primeira qua-
lidade, mas muito ligado ao
Sr. Leonel Brizola".

Dificilmente, em seu enten-
der, os militares se conforma-
riam cm entregar o Governo
do Rio Grande do Sul a um
candidato oposicionista vin-
culado ao passado. Nesse ca-
so haveria fatalmente um mo-
vimento contra a posse do
eleito, até por uma questão de
segurança revolucionária, por
se tratar de um Estado de
fronteira.

A SOLUÇÃO

• Só uma possibilidade leria o
candidato oposicionista, segun-
do o Sr. Tarso Dutra, de assu-
mir o Govérno — se èle não
íesse marcado por uma atua-
ção contrária ft Revolução. Ad-
mite o atual Ministro da Edu-
cação que o Professor Rui Cir-
ne Lima seria aceito tranqUí-
lamente pelos militares, assim
como admite que dificilmente
o MDB o lançaria, porque o
professor, uma vez, no .Govêr-
no. não faria o Jogo oposicío-
nista.

No Rio Grande do Sul, re-
vela o Sr. Tarso Dutra, não é
o Sr. Joáo Goulart o grande
eleitor na faixa oposicionista,
mas o ex-Deputado Leonel
Brizola, que mantém, ainda,
uma boa área de prestígio po-
pular e político, com excelen-
tes vinculações na Assembléia
Legislativa do Estado. No en-
tanto, o Sr. Leonel Brizola
conseguiu capitalizar grandes
incompatibilidades no Estado,
em face de uma ação pater-
nalista que desenvolveu no Rio
Grande, empregando recursos

do Estado em campanhas elei-
t orais.
"FRENTE" ESVAZIOU

A frente ampla, segundo o
Ministro, perdeu toda a con-
dição de se consolidar a par-
tir do momento em que o Sr.
Carlos Lacerda se confessou
candidato a Presidente da Re-
pública. Depois dessa declara-
ção do ex-Governador carioca,
acha o Ministro que foi lan-
cada a desconfiança "e nem o
Sr. Juscelino Kubltschelc dese-
jará fazer de seu ombro esca-
da para a ascensão do ex-Go-
vernador".

A Oposição atual, alias, com,-
porta-se com bastante habili-
dade no momento brasileiro,
evitando criar dificuldades ao
trabalho que desenvolve o Ma-
rechal Costa e Silva. Se tal
comportamento continuar, o
Ministro acha que o Presiden-
te Casta e Silva, "um homem
de arraigadas convicções de-
mocráticas", terá condições de
completar o processo de rede-
mocratizar o País.

No entanto, se a Oposição
tentar soluções como a con-
qulsta do Govérno gaúcho com
um nome que represente uma
solução revanchista, o Pais vol-
tara a enfrentar dias difíceis.
Lembrou que o ex-Presidente
Castelo Branco teve dc editar
o Ato Institucional n.° 2 para
conjurar a crise militar provo-
cada pelas eleições diretas dc
3 de outubro de 1965.

O Ministro Tarso Dutra as-
sinala que, qualquer ação que
ponha em risco a estabilidade
do regime instituído a 31 de
março de 64, encontrará uma
reação pronta e eficaz. Cita o
exemplo da crise provocada
pelo artigo do Sr. Hélio Fer-
nandes, quando o Govérno te-
ve que confinar o jornalista
para garantir a segurança do
regime e a integridade física
do jornalista, v

Tinha-se informações, por
exemplo, de que um grupo de
militares que nutria grande
simpatia pela memória do ex-
Presidente dispunha-se a em-
pastelar o jornal Tribuna da
Imprensa e punir o jornalista.

Pode-se alegar, segundo o Sr.
Tarso Dutra, que tal aconteci-
mento se esvaziaria, sem a ne-
cessidade de qualquer provi-
dencia.

Para os que levantam tal hi-
pótese, éle lembra o episódio
da morte do Major Rubem
Vaz, que veio a determinar,
ainda em agosto, o suicídio de
Vargas.

Ministro culpa Reitores
pelo arcaísmo no ensino

ü Ministro Tarso Dutra
apontou o.s reitores de todas
as Universidades brasileiras co-
mo os principais responsáveis
pela desatualização do ensino
superior do Pais, e disse que
eles ss apegam à defesa exage-
rada de "uma estrutura con-
servadora, o que não permite o
dinamismo que se deseja".

— O Governo Costa e Silva,
entretanto, pretende contornar
essa dificuldade através da
persuasão. Pacientemente es-
tomos procurando remover as
dificuldades e vencer as resis-
tências. Até 1970 esperamos
ver implantada a nova mecá-
nica universitária — disse o
Sr. Tarso Dutra.

PLANOS

Salientou o Ministro quc os
projetos são no sentido da
transformação das Universida-
des em fundações, "não de di-
reito privado, mas do direito
público, e o estilo de ensino
estará mais próximo da Ale-
manha do que dos Estados
Unidos."

O Ministro da Educação dis-
se que, transformadas em fun-
dações, as Universidades po-derão remunerar melhor os
seus professores, deles exigindo
dedicação integral. O regime
de full-time atenderá melhor às
exigências do plano do desen-
volvimento da educação e for-
mação universitária, devendo o
corpo docente ser melhor re-
munerado. Citou como exem-
pio do futuro das Universida-
des nacionais o tipo de atua-
ção e de liberdade que a Fun-
dação Getúlio Vargas tem.

Informou que a Universidade
de Sáo Paulo é das mais con-
servadoras do País, bastando
dizer que não abrigou exceden-
tes, consideradas, ali, verdadei-
ras excrescéncias.

O Sr. Tarso Dutra disse, aln-
da, que o ensino universitário
será, depois da reforma, vol-
tado para o desenvolvimento
nacional, já que a sua exe-
cução depende basicamente da
formação de quadros técnicos
em quantidade apreciável.

ALFABETIZAÇAO

O Sr. Tarso Dutra afirmou
que o Plano Nacional de Al-
fabetização está na iminência
de ser r.provado pelo Congres-
so. Com base nele. nos pró-
x:mos três anos serão alfabe-
tizados onze milhões de cida-
dãos. da faixa etária de 10 e
30 anos. ._?'¦

Orientou-se o esforço para
êsse grupo etário porque é nè-
le que. se encontra o material
humano mais vigoroso, física
e mentalmente, capaz de in-
corporar-se ao esforço brasilei-
ro de desenvolvimento — disse,
frisando que dos onze milhões,
quatro milhões serão alfabeti-
zados na caserna, durante a
prestação do serviço militar.

A entrega do certificado de
reservista estará vinculada à
alfabetização do soldado, de
modo essencial.

O Plano Nacional de Educa-
ção, que estabelece todas as
metas do atual Governo no se-
tor. está em fase final de ela-
boração. Tão logo fique pronto,
será enviado ft. revisão pelo
Conselho Federal de Educação,
antes de ser encaminhado ao
Congresso, para aprovação.
Igualmente, está em fase de
estudos o Plano Nacional de
Cultura, destinado a estimular
e a amparar todas as mani-
festações culturais brasileiras,
que também será mandado ao
Conselho Federal de Educação
antes de ser enviado ft, Câ-
mara e ao Senado.

O plano cultural será o
primeiro elaborado e aplicado
por um Governo, durante o seu
mandato, no Pais — comentou
o Sr. Tarso Dutra.

Revelou que uma comissão
interministerial está para ser
formada, a fim de estudar o
problema do ensino médio e
primário, visando a moderniza-
lo. Entretanto, há carência de
especialistas na matéria no
Brasil, e o Ministério da Edu-
cação ainda não encontrou,
embora procure, quem possa
ser indicado à Casa Civil da
Presidência da República, en-
carregada da formação do ór-
gão de estudo. A intenção é a
de elevar o nível do ensino
primário, ao mesmo tempo em
que, no de nivel médio, será
injetado o ensino profissional.

NOVA UNE

O Sr. Tarso Dutra anunciou
que será criado, mesmo, o
Conselho Nacional dos Estu-
dantes, órgão dc cúpula des-
tinado a substituir a extinta
União Nacional dos Estudan-
tes. Seus dirigentes serão es-
colhidos em eleições livres (e
diretas) e o Conselho terá a
responsabilidade da execução
da poütica estudantil.

Nas Universidades serão cria-
dos centros recreativos e cen-
tros civicoa.

Coiãnla (Correspondente) — Através de
resolução ordinária, apoiada por seis dos oito
vereadores presentes à sessão, a Câmara Mu-
nicipal dc Ceres destituiu ontem o Prefeito
Sílvio Mundim Pedrosa (ARENA), que so recu-
sou a passar o cargo ao Vice-Prcfeito c afir-
mou que não entrega a Prefeitura "nem à
bala".

O Prefeito ingressou no Judiciário com um
pedido de nulidade do ato da Câmara, elas-
sificando-o de ilegal e arbitrário. O Delega-
do cie Polícia pediu c obteve reforço de ho-
mens e armas, temendo movimentos de rua,
com o confronto entre partidários e adversa-
rios do Sr. Silvio Mundim Pedrosa, pois em
toda a Cidade os ânimos estão exaltados.

REAÇÃO DA CÂMARA

O projeto de resolução, de número 007,
apoiado por três vereadores da ARENA e três
do MDB determinou o afastamento com ba-
se na Lei federal 201 e sob a alegação dc que
a comissão de sindicância que apura as de-
núncias de corrupção na administração muni-
cipal está tendo os seus trabalhos dificulta-
dos por uma decisão do Prefeito, que negou
acesso aos livros de contabilidade.

No Artigo 1.°, a resolução declara que-"a
comissão processante está coagida" e determi-
na o impedimento por tempo indeterminado;
no Artigo 2." autoriza o Vice-Prefeito Orlan-
do José de Sousa a assumir o cargo, mas és-
te não pode fazê-lo porque o Prefeito isolou
o prédio da Prefeitura e está disposto à re-
sisténcia armada. O Juiz de Direito e o Dele-
gado de Polícia se recusaram a determinar
qualquer providência para assegurar o cum-
primento da resolução legislativa.

NO JUDICIÁRIO

O Prefeito Silvio Mundim Pedrosa pediu
ao Judiciário a anulação do ato da Câmara
e acredita-se em Ceres que o Juiz Mauro Cam-
pos concederá a medida liminar solicitada mas
em seguida decretará a prisão preventiva do
Prefeito, proferindo o despacho em outro pro-
cesso já em avançada tramitação e originário
de denúncia de peculato.

Os advogados Jesus Meireles e Olimpio
Jaime, ambos Deputados estaduais, o primei-ro da ARENA é o outro do MDB, chegaram
a Ceres ontem à tarde disposto a ingressar
com novo mandado de segurança, desta vez
junto ao Tribunal.de Justiça do Estado, caso
o Juiz de Ceres não conceda a medida liml-

nar solicitada em beneficio do Sr. Silvio Mun-
dim Pedrosa.

Dividida entre partidários e adversários
ferrenhos do Prefeito, a população está sob
intenso nervosismo. As últimas informações
.davam conta da possibilidade dc uma confia-
gração na Cidade, "a partir do primeiro tiro,
que poderá ser dado a qualquer momento".

Õ Prefeito continua no edifício da Pr.e-
feitura, cercado por dezenas cie amigos, todos
armados; enquanto o Vice-P.eíoito, em sua re-
sidència, está em dúvida entre esperar a de-
cisão judicial e comparecer armado à Prefcl-
tura, para reinvindica. o cargo.

O Delegado de Polícia, Tenente Nilson, re-
cusa-se a tomar partido no litígio, mas já
cb:evc o retorço de 16 soldadas da Polícia
Militar, tem armados, quo vigiam os pontos
mais movimentados da Cidade.
GOVERNO SEM POSIÇAb

Em Goiânia, círculos oficiais indicaram que
até o momento o Govêmo não encarou o pro-
blema de Ceres, entendendo o Governador Ütá-
vio Laje, bem como o Gabinete Regional da
ARENA, que se trota de atrito entre a Câ-
mara e o Prefeito, insuceptivel dc merecer a
sua intervenção.

Políticos comentam que o atheamento é
devido à intenção do Sr. Otávio Laje dc não
tcctüar qualquer providência que signifique aju-
da ao Prefeito, cuja destituição contaria com
o seu apoio, "além dc haver fortes correntes
militares apoiando a decisão dos vereadores".

SEMPRE ACUSADO
O Prefeito pertenceu ao PTB até a Re-

volução de 1964. Ex-líder estudantil, filho de
fazendeiros, êle é líder popular em Ceres des-
de os 18 anos (tem agora 35) e sempre quo
teve cargo público foi acusado de corrupção.
Em 1959, depois de dois anos de- exercício na
Prefeitura Municipal, foi destituído nor deci-
são judicial, em função de um processo con-
tendo acusações de peculato.

Com a organização da ARENA, o Sr. Sil-
vio Mundim Pedrosa ingressou no Partido e
candidatou-se por éle a novo mandato de
Prefeito, elegendo-se facilmente. Agora, com o
açodamento da política municipal, promete
romper com o Partido situacionista e candi-
datar-se a deputado estadual nas próximas
eleições, pelo 

*MDB. 
Scu colégio eleitoral bá-

sico é Ceres — uma cidade de 25. mil habi-
tantes, centro de uma das mais importantes
regiões agropastoris do Estado — mas tem in-
fluência em várias cidades vizinhas.

Emenda dá f:

Três acusam o Prefeito ãe Meriti
Niterói (Sucursal) — O afastamento do

Prefeito de São João de Meriti. Sr. José Amo-
rim, íoi pedido ontem à Justiça local pelos
Vereadores Antônio Dias da Costa (MDB),
Eurico Viana da Silva e José Arlindo dos San-
tos (ambos da ARENAi, sob o fundamento de
que êle contrariou a Lei Orgânica das Muniei-
palidades ao iniciar a construção cie uma sede
para a Prefeitura fora do perímetro urbano.

A construção, para cujas obras o Prefeito
obteve da Câmara Municipal autorização para
fazer um empréstimo bancário de NCrS 500 mil,
foi iniciada na festa de emancipação do muni-
cípio, no dia 21 de agosto, com a presença do
Governador Jeremias Fontes.

IRREGULARIDADES

O Prefeito é acusado de ter feito nomea-
Ções irregulares de ter alugado uma casa do
Deputado federal Alio Teodoro por NCr$ 300
para instaUr um curso, de corte e costura às
expensas da Prefeitura, ter cedido funcionário»
e máquinas da Prefeitura a firma empreiteira
particular e ter mudado a sede do município
sem a realização de consulta popular, confor-
me determina a lei.

O Prefeito de Itaperuna, Sr. Orlando Ta-
vares, explicou ontem ao Presidente do Gabi-
nete Regional do MDB, Sr. Augusto de Grego-
rio. que se licenciará do cargo por 15 dias não
por pressões políticas, mas para cuidar de sua
plantação de arroz no interior do Município,
onde supervisionará o novo plantio.

A situação de Itaperuna preocupava o Sr.
Augusto de Gregório, pois a ARENA espalhou
a notícia de que os vereadores do MDB deram
um ultimato ao Sr. Orlando Tavares: pedir
licença por 90 dias ou ter o imjieachmeni de-
cretndo. Com as explicações do Prefeito, o Ga-
binete do MDB divulgou nota ontem, conside-
rando tranqüila a situação de Itaperuna.
PREJUÍZOS

O Sr. Orlando Tavares contou ao Sr.
Augusto de Gregório que teve grandes prejuí-
zos na safra passada, porque não pôde cuidar
de sua propriedade, preocupado que estava com
a campanha eleitoral. Com isso, tóda a planta-
ção de arroa foi atacada pelo caiuncho e se
perdeu.

A licença do Prefeito, agora esclarecida,
está marcada para 1.° de outubro, quando êle
entregará o Poder ao Vice Válter Vasconcelos.

Juiz de N. Iguaçu diz que nada teme
O .Juiz de Direito de Nova Iguaçu, Sr.

Mcacir Marques Morado, enviou ontem a se-
guinte carta ao JORNAL DO BRASIL:"Dirijo-me a V. S.*s para lamentar a pu-
blicação feita na 4." página do 1.° caderno do
JORNAL DO BRASIL de 17-9-67, contendo
conceitos e declarações que, absolutamente, não
correspondem ft. realidade. A referida nota do
JORNAL DO BRASIL dá a entender que estou
nervoso e temeraso de proferir decisão no ha-
beas-corpus em que figura como paciente Ati
Schiavo.

Esclareço que sou daqueles juizes que nada

receiam, pois nada, devo. Os agentes do SNI
jamais me preocuparam, nem tão pouco me
deram ciência de sua existência.

A não prolação da decição do caso de-
ve-se a motives de ordem processual, sem qual-
quer relação a referências costumeiras da Im-
prensa. Lamento profundamente essa interfe-
rencia indébita nos atos do meu juízo, eis que
só tenho que prestar contas às partes liligan-
tes e ao Egrégio Tribunal de Justiça. Vis. "io
prevenir futuras distorções de minhas pala-
vras, decidi não mais dar entrevistas ã Im-
prensa".

ao rais ate
6 Partidos

Brasília (Sucursal) — Com
144 assinaturas, foi formalizada
ontom na Câmara a emenda
constitucional do Deputado
Marcos Kerlzmann que altera o
Estatuto dos Partidos, de modo
a assegurar a formação de até .
seis organizações partidárias no
País.

A emenda estabelece que a
Justiça Eleitoral declarará aex-
tinçáo automática do Partido •'
que não conseguir, em qualquer
pleito, e em peio menos quatro
E.tados, eleger um mínimo de
10% da representação federal,
tomados como um todo Câmara
e Senado As condições parti-
darias e as sublegendas são
proibida pela proposição. .,..„

Presidente
altera
decreto-lei

Brasília (Sucursal) — Num
expediente de 15 laudas e'nvia-
do ontem ao Congresso, o Pre-
sidente Co.sta e Silva propôs a
alteração do Decreto-Lei 313,
que criou na Aeronáutica o
quadro de oficiais-engenheiros
e a respectiva reserva.

Apesar do volume de pa-
péis que constitui a mensa-..-
gem, o projeto presidencial,
em síntese, prevê apenas a di-
latação de três prazos fixa-
dos no decreto-lei, sob o argu-
mento da necessidade de tor-
nar "flexível" a politica de
pessoal adotada:

— O prazo para os op-
tantes peia inclusão no qua-
dro de oficiais-engenheiros
passa de 45 para 150 dias;

— O prazo para a apre-
sentação do requerimento de
opção ao Ministro da Aero-
náutica é ampliado dc 60 para
90 dias;

— O prazo para que o Ml-
nistro submeta à aprovação do
Presidente da República, em
um único projeto de decreto,
as transferências para o qua-
dro de oficiais de engenharia
é aumentado de 90 para 180
dias.

Escritores
procuram
Costa e Silva

Brasília (Sucursal) — Em
correspondência enviada ao
Palácio do Planalto, o escritor
norte-americano Albert Laver-
ne, de Nova Iorque, submeteu
ao Presidente Costa e Silva os
originais do seú livro Anatomia
da Violência — uma solução
liara o problema tia guerra —.
pedindo que escrevesse breves
impressões sobre a obra. de-:ii-
nadas a figurar no prefá.io
juntamente com depoimentos
de outros Chefes de Estado.

Um outro estrangeiro, o ita-
liano J-Uigi Amadei Alfonslni,
pediu ao Presidente um pen-
samento sobre a Itália, para
figurar no Livro que pretende
editar com impressões de go-
vemantes de todo o mundo sô-
bre o seu país.

|fundoJ El H M
I MUTUO I ^k MM ¦¦
I PREDIAL I ^^ U UHOiiunfi

COMUNICADO
O Fundo Mútuo Predial SAAAB constituiu-se num extraordinário

sucesso de lançamento, reunindo um número de clientes acima das previsões
mais otimistas, tanto no Rio quanto em São Paulo.

A SAAAB vem a público, pois, para comunicar sua decisão de NÃO
MAIS ACEITAR propostas de inscrição de NOVOS CLIENTES àquele Fundo.

Ao mesmo tempo em que se congratula com os que já entregaram
suas propostas, a SAAAB informa-lhes que terão o prazo improrrogável de
48 horas para fazerem o depósito da primeira mensalidade no Banco Brasileiro
de Descontos, como condição indispensável para receberem seu número pri-
vativo de inscrição.

Os números de inscrição serão fornecidos a partir das 10 horas do
próximo dia 21, quinta-feira, na sede da SAAAB, à Av. Franklin Roosevelt, 23
grupo 704.

Rio, 18 de Setembro de 1967

CARLOS EDUARDO DE SOUZA CAMPOS
Pela diretoria

^P_>__

H '

MH i

BB '

mmmmmmmmmmMâYYtèâ
""i'



r 4 _ 1,0 Cad., Jornal do Brasil, quarta-feira, 20-9-67

Coluna do Cas lello
Com Governo frio a
"frente'' não esquenta

Brasília (Sucursal) — A frente ampla
não parece ter um programa definido de ação.
Não há uma estratégia geral estabelecida nem
táticas selecionadas, a não ser a afirmação
mais ou menos vaga de que é preciso mobili-
zar a opitiião pública e ãe que reuniões se
realizarão intensamente a partir de outubro
para cobrir êsse objetivo. Reuniões de rua,
em época ?ião eleitoral e sem ítm incentivo
emocional imediato, não são fáceis de fazer.Reuniões em recinto fechado terão sua im-
portância condicionada a reações policiaisviais ou menos intensas, que lhes assegurem
repercussão e excitem os ânimos.

O Sr. Carlos Lacerda, cuja força está em
saber suscitar emoções, deve estar aceitando
as cojiversas como lhe são postas, mas no es-
tado de espirito de quem espera que surja
a oportunidade para a franca operação do
movimento. A frio, a frente ampla, que pre-tende mobilizar a opinião pública, não vai. A
quente, tudo depende do Governo ou do ines-
perado.iHouve uma grande chance frustrada paraesquentar o ambiente e suscitar uma afirma-
ção da frente ampla na tentativa de punir o
Sr. Juscelino Kubitschek. Seriam sessenta
dias de ação continuada, de atritos, de fric-

, ções, de clima, enfim, para a operação dos quese sentem à vontade na representação dra-
mática. Etn poucas horas ãe expectativa, com
o Ministro da Justiça quente, a írente ampla
ferveu.

Depois, veio o jato de água e a perplexi-dade. Ainda hoje se investiga nos bastido-
res quem promoveu a interpelação do Sr. Jus-
celino Kubitschek e quem interrompeu o pro-cesso da punição. A informação é importem-
te, para que os agentes do movimento dc mo-
bilização atuem nos pontos críticos, suscitan-
do as reações adequadas.

Nesse defrontar de cão e gato, as coisas
não se definem antes que haja tim assalto
decisivo. A frente ampla vai vendo por onde
o gato não pode escapar para tentar mordê-lo.

Querem depor Mário Covas

No front político, todavia, a frente ampla
vai provocando episódios mais ou menos li-
mitados, mais ou menos graves. A reunião
proposta pelo Sr. Márcio Moreira Alves à ban.cada do MDB, por exemplo, com o fim de es-tudar a posição do Partido, em conjunto, emrelação à frente, teve seus objetivos definidos
nas últimas horas, ao se perceber que, atrásda convocação, a seção carioca do MDB pre-tende destituir o líder do Partido por ter in-
gressado na frente ampla.

O Sr. Mário Covas poderá perder a maio-ria que o elevou à liderança, comprometido
que está com tnn movimento pelo qual ãifi-cilmente se declarará, a esta altura, a maioriados seus correligionários com representaçãona Câmara.

O Sr. Mário Covas, no entanto, tem seustrunfos, pois em posição idêntica à dele estãoalguns dirigentes do MDB; entre os quais oSecretário-Geral, Sr. Martins Rodrigues, umdos nomes mais prestigiosos do Partido, e oSr. Osvaldo Lima Filho, Vice-Presidente. NaExecutiva Nacional, a operação não alcançaráresultados, o que levou os descontentes a pro-vocar o desfecho do episódio no cenário jnaisamplo e menos controlável da bancada.

Delfim não quer mais decréto-lci

O Ministro da Fazenda, respondendo auma pergunta sôbre se regulará por decreto-lei a distribuição das cotas do ICM, respon-deu que esse assunto como os demais da suaPasta serão daqui por diante encaminhadossempre através de projetos de lei.Não resolverei mais nada — disse —
por decreto-lei.

Sabe com quem conta

Jantando com o Sr. Amaral Neto, no Rio,o Ministro da Fazenda disse-lhe que sabe as
forças que se mobilizam contra sua atuaçãono Ministério.

A vantagem — acrescentou — é quesei também corn quem conto.

Médicos no computador

O Ministro áo Trabalho, Sr. Jarbas Pas-sarinho, decidiu mandar para o computadoreletrônico as fichas de todos os médicos daPrevidência Social. Com essa providência im-
pessoal e mecânica, apurará quem tem maisde um emprego, pois está resolvido a fazercom que os médicos ãa Previdência tenhamcada um tim só emprego e um único creãen-ciamento.

Para onde Lacerda pode ir
Os Srs. Lopo Coelho e Amaral Neto exa-minavam, ontem as saídas que o Sr. CarlosLacerda pode ter, na hipótese de malogro dafrente ampla. O Sr. Amaral Neto teme que oex-Governador se decida a ingressar naARENA, controlando o Partido. O Sr LopoCoelho acha que, adotada a sublegenda, êlepoderei entrar no MDB e superar a antiga alatrabalhista, que o Sr. Amaral Neto considerainvencível tanto mais quanto numa luta dês-se tipo o Governador Negrão de Lima entra-na para valer.

Vem quem quer
Diz o Sr Martins Rodrigues que seria,para ele, ideal que todo o MDB ingressasse naírente ampla. Como há resistências, êle achaque tal coisa é impossível, mas também nãocria problemas maiores.— Eu mesmo não vou aliciar nem pedirA frente está aí, vem quem quer.

¦

Dona Júlia na "¦frente"

A Deputada Júlia Steinbruch não só está
w17 E'™ como edá aconselhando deputadosao mdb a ingressarem no movimento D Jú-lia terá pròximamente um encontro com oSr. Carlos Lacerda.

Carlos Castelio Branco

C. Pinto lança campanha
para eleição direta e pensa
em substituir Abreu Sodré

São Paulo (Sucursal) — O Senador Carvalho Pinto
(ARENA) autorizou os deputados de sua área a lançarem
uma campanha destinada a criar o clima necessário àapresentação de emenda constitucional em favor das elei-
ções diretas para a Presidência da República. Deu ordens
ainda para que sc prepare sua plataforma eleitoral como
candidato ao Governo' do Estado, em 1070.

Nascendo em âmbito estadual, o movimento pelo piei-to direto deverá estender-se à área federal a curto prazoe culminar com a apresentação da emenda pelo Sr. Carva-
lho Pinto, assim que fôr aprovado — como esperam seus
adeptos — o substitutivo que proporá ao projeto de pro-
grama elaborado pela Comissão de Reforma da ARENA.

vel candidato do MDB à suces-
são do Sr. Abreu Sodré, a opo-
sição eleitoral ao Sr. Carvalho
Pinto é vista fundamentalmen-
te como uma questão de tempo.

Acreditam os assessores do
Prefeito que, com o desenvolvi-
mento da obra administrati-
va, seu prestigio, atualmente
bastante expressivo, aumentará
ainda mais. Consideram tam-
bém que o tempo trabalha a
seu favor no que diz respeito ao
registro de novos eleitores, nos
próximos dois anos.

Segundo pesquisa de opinião
realizada recentemente na Ca-
pitai, o Prefeito é apontado co-
mo o mais forte candidato ao
Governo do Estado, seguido
imediatamente pelo Sr. Car-
valho Pinto.

Aurélio contesta Presidente
afirmando que o País não
vive em completa democracia

Brasília (Sucursal) — O líder do MDB no Senado, Sr.
Aurélio Viana, contestou ontem a afirmativa do Presidente
Costa e Silva, em sua entrevista à imprensa, de que o Bra-
sil náo está a caminho da redemocraüzaçâo, pelo simples
lato de que já se encontra em plena democracia.

— Estamos ainda em um sistema em que a liberdade
sindical e a autonomia sindical não se fazem sentir em
toda a sua plenitude. Logo. não há plena democracia no
País, embora não estejamos também em uma ditadura, cm
um sistema de Governo fascista ou salazarista — disse o
Senador baiano.

A BASE

O Deputado estadual carva-
lhista Roberto Rolemberg es-
clareceu ontem que a campa-
nha pela restauração das elei-
çõs diretas à Presidência da
República, até 1970, se baseia"na aspiração da maioria do
povo e na autorização do pró-
prlo Presidente da República
nesse sentido, durante o balan-
ço que fêz do primeiro semestre
de seu Governo, quando afir-
mou que nfto se oporia á medi-
da se o Congresso tomasse a
iniciativa".

PARIA AGUARDA

Na área do Brigadeiro Faria
Llma, apontado como o prova-

TRANSCRIÇÃO NOS ANAIS

O Senador Dinarte Mnriz,
por sua vez, pediu a transei-!-
çfto nos Anais da Casa da en-
trevista coletiva do Presidente
da República, "na qual estão
traçados definitiva e nítida-
mente os rumos administrati-
vos do Pais".

— A entrevista é um dos
documentos mais Importantes
surgidos nestes últimos anos —-
acrescentou.

Com alguns apartes de apoio
do Sr. Enrico Resende, o'Sr.
Dinarte Mariz referiu-se a
alguns tópicos da entrevista, a
fim de realçar a importância
e — na sua opinião — o acerto
da politica governamental em
torno de problemas de impor-
tancia, como o habitacional e
o da construção naval.

Curitiba (Correspondente) —
O líder do Governo na Assem-
bléia Legislativa, Deputado Tú-
lio Vargas, comentou ontem as
informações contidas na entre-
vista coletiva do Presidente
Costa e Silva sôbre o primei-
ro semestre de seu Governo.

— É inegável que, a despel-
to da orise conjuntural e das
dificuldades econômicas e po-
lítlcas que o mundo inteiro
vive, o Brasil recompõe, aos
poucos, os valores fundamen-
tais do .seu desenvolvimento e
determinismo histórico. O sal-
do altamente positivo dos pri-
meiros meses de Governo jus-
tifica nossa confiança na obra
reformista do Presidente, cuja-
estratégia se concentra no es-
forço conjunto da retomada do
progresso econômico e da paz
política interna.

Hélio Gomes chama Polícia
e interdita o CACO sem que
os estudantes dêem motivo

Sem que houvesse qualquer manifestação dos estudan-
tes, o Diretor da Faculdade Nacional de Direito, Professor
Hélio Gomes, solicitou ontem, às 20h30m, a presença de um
choque da Polícia Militar no CACO, interditou o prédio e
exigiu que todos que estavam no andar térreo mostrassem
seus documentos, apreendendo os de alguns sem explicar
por quê.

Dois rapazes que moram em frente ao CACO, e não
são alunos da Faculdade de Direito, foram presos e leva-
dos para o DOPS, para prestar declarações. Os estudantes
que presenciaram o fato afirmaram que os dois costumam
freqüentar o CACO, onde toda noite jogam loto (futebol
de mesa). No momento da prisão eles disputavam uma
partida com outros estudantes.

Costa e Silva recebeu
mais de 23 mil cartas

INQUÉRITO

As 19 horas o Professor Hé-
lio Gomes dizia ao JORNAL
DO BRASIL que nomeara uma
comissão de três membros pa-
ra apurar os acontecimentos da
véspera, quando estouraram
duas cabeças-de-negro no in-
terior do CACO. Informou
ainda que as conclusões do
inquérito serão levados à Con-
gregação, acrescentando que os
culpados terão penas drásti-
cas, ".provavelmente o cancela-
mento das matrículas".

Os quatro estudantes cita-
dos pelo Professor Hélio Go-
mes como autores disseram
que moverão um processo con-
tra o Diretor cia Faculdade,
por calúnia e difamação, e cm
nota oficia! distribuída à im-

prensa, as membros da chapa
Reforma, impugnada nas últi-
mas eleições para o Diretório
Acadêmico, denunciam "o tipo
de provocação que vêm arti-
culancio os pelegos no sentido
de confundir <i opinião públi-
ca, para se passarem por vi-
tlcn as".

Ressaltam que "a articula-
ção entre os pelegos e o po-
licia falhou, uma vez que a
própria policia chegou à Pa-
culdade antes mesmo que as
bombas explodissem".

Os estudantes que compõem
a chapa Reforma afirmaram
que prosseguirão n luta por no-
vas eleições, tendo em vista
que o CACO "é dirigido por
unia minoria sem representa-
ção, eleita após uma fraude".

Plenário da Câmara debate
hoje cassação de mandatos
de Carneiro e Souto Maior

Brasília (Sucursal) — O plenário da Câmara iniciará
hoje o debate do parecer da comissão especial que opinou
contra a cassação dos mandatos dos Deputados Nelson Car-
neiro (MDB carioca) e Souto Maior (ARENA de Pernam-
buco), não considerando o porte de armas, que resultou no
tiroteio, como quebra do decoro parlamentar.

A comissão especial, formada pelo Presidente Batista
Ramos logo após o duelo a tiros havido na Câmara, na
manhã de 8 de junho, foi constituída pelos Deputados Hen-
rique La Rocque (Presidente), Erasmo Martins Pedro ire-
lator), Ari Alcântara, Dnar Mendes e Figueiredo Correia.

Brasília (Sucursal) — Resu-
. mindo os trabalhos do primei-

ro semestre do Governo, a se-
cretaria particular do Presi-
dente Casta e Silva enviou-lhe
um relatório analítico sóbre as
23 330 cartas recebidas no pc-riodo, identificando a politica
financeira como um dos maio-
res temas de criticas, com èn-
fase especial no "descompas-
so entre salários e preços".

Das 23 330 cartas recebidas
pela Secretaria Particular do
Presidente, 15 426 tiveram sua
origem classificada na catego-
ria Povo, sendo as restantes
enviadas por entidades públi-
cas, entidades patronais, sin-
dicatos de empregados, perso-nalidade.. e e entidades civis
em geral.

O MOVIMENTO

Na classificação por regiões,
a Leste ocupa o primeiro lu-
gar em volume de correspon-
dOncia para o Presidente da
República. A Região Norte —
compreendendo o Amazonas.
Pará e Territórios —- envia o
menor número.

Assinala o relatório, na cias-
sificação da correspondência
por assuntos, que foram e-nca-
minhadas ao Presidente um t=_-
tal de 475 denúncias, em sua
maior parte tratando de irre-
guridades administrativas co-
metidas por prefeitos, espe-
cialmente em relação a paga-mento de salários inferiores ao
snlário mínimo regional. Por
tais irregularidades adminis-
trativas, foram denunciados os
Prefeitos dos municípios de
Regente FeIJó (São Paulo i,
Crateús (Ceará), Agua Bran-
ca (Piauí), Tsur Imi ti ngua

i Minas Gerais 1, Munhoz de
Melo (Paranái, além do rei-
tor da Universidade do Estado
do Rio.

Por corrupção, foram denun-
ciados os Prefeitos de Licinio
de Almeida (Bahia), Concei-
ção do Jacuípe (Bahiai, San-tarem (Pará), Cantahhede
(Maranhão) e Pedro Avelino
(Rio Grande do Norte), além
do Prefeito de Barra Mansa
(Estado do Rioi e o Inspetor
da Alfândega de Vitória. O rn-
latório nâo especifica os atos
de corrupção denunciados nem

as providências a serem toma-
das com base nas denúncias.

O atraso do Governo de Ml-
nas Gerais no pagamento dos
vencimentos das professoras
primárias é outro tema per-
manente acusado pela secreta-
ria particular ua correspon-
ciência do Marechal Costa e
Silva- As cartas de protesto,
em grande número, contêm su-
gestões de intervenção federal
no Estado, como manda a
Constituição federal no caso
de insolvêncla. Seguem os pe-
didos de que o Governo se lan-
ce a uma política agressiva em
matéria dc exportações, como
passo decisivo para o desenvol-
vimento do Pais.

Da correspondência presl-
dencial, destaca o relatório,
constam ainda inúmeros con-
vite.s psra batismos e casa-
monto! No primeiro cnso. assl-
nalam que os meninos levarão
o prenome do Presidente —
Artur.

Desde 15 de março, foram
enviados ao Marechal Costa e
Silva 125 livros religiosos e 250
mensagens de condolência che-
garnm ao Palácio após o fale-
cimento do seu irmão.

Na relação dos assuntos
mais criticados, a súmula da
secretaria particular destaca
os seguintes:'1 — Nomeação de militares-
para cargos técnicos;

— Cancelamento da exo-
neração dos interinos;

— Protelação dos direitos
dos concursados;

— Abuso de carros ofi-
ciais;

— Veto ao ingresso de Ml-
nas Gerais no Polígono das
Secas;

— Unificação dos lAPs;
— Favoritismo nas nome-

ações para a Justiça federal;
— Subvenção á Conferên-

cia Nacional dos Bispos;
— Estatização dos seguros

dc trabalho.
Em matéria de politica íi-

nanceirá, chegaram ao Palácio
rio Planalto 169 cartas de cri-
ticas e 29 de elogios. Os maio-
res reclamos são contra a fal-
ta de crédito e inoperáncia dos
órgãos oficiais. A Secretaria
recebeu 221 pedidos de bolsas-
de-.studos e 917 cartas conde-
nando a politica trabalhista
governamental.

DECORO

Segundo o relator Erasmo
Pedro, o porte de armas — de-
tinido no Regimento como que-
bra do decoro parlamentar —
deve caracterizar-se por ele-
mentos típicos que o configu-
rem como um procedimento in-
compatível cem o decoro."Nessa tlpicldade, há que
existir a habitualidade, o acin-
tc, a motivação inaceitável e a
análise des fatos e da ação do
agente se faz segundo esses e!e-
mentos informativos do delito.
Comprovou-se que nem o
Deputado Nelson Carneiro nem
o Deputado Souto Maior porta-vam arma habitualmente'.1;

Afirma o relator mais adian-
te que o porte de arma se ve-
rificou após o primeiro inci-
dente — bofetada do Sr. Souto
Maior no Sr. Nelson Carneiro,
dia 3 de maio.

"O receio reciproco e o recí-
proco e instintivo sentido de
defesa constituíram-se na
razão do uso de arma"— frisou o relator. "Os
antecedentes dos parlamenta-
res envolvidos no incidente lhes
dão uma tradição de dignidade
e de procedimento ordeiro c
pacífico, não os tornando o
porte de arma, nas condições
em que se verificou desde o :lia
3 de maio. indignos do Parla-
inento, embora toda a Câmara
veibsrasse o deslécho inglório
de uma desavença parlamentar
e concorde qus per éle. Nelson
Carneiro e Souto Maior respon-
dam perante a Justiça".

Concluiu o Sr. Erasmo Pedro,
pedindo que o plenário da Câ-
mara reconheça a existência da
legítima defesa putativa no
porte de arma, "pelo que não é
aplicável a sanção de perda rie
mandato".

Macedo afirma que posição
sôbre solúvel será a mesma
na Conferência de novembro

Brasília (Sucursal) — O Ministro da Indústria e do
Comércio, General Macedo Soares, explicou ontem na Cá-
mara, durante 4 horas, a situação da econamia cafeeira,
ressaltando que na Conferência cie novembro vai continuar
firme nossa posição quanto ao solúvel, que a experiência
que adquirimos em Londres foi muito boa.

Inicialmente, o Ministro Macedo Soares fèz minuciosa
exposição sóbre os trabalhos da delegação brasileira à reu-
nião da Organização Internacional do Café, em Londres, e
sóbre a atual situação da política cafeeira. Em sesuida,
respondeu a meia centena de indagações dos Deputados
Israel Dias Novais (autor da convocação), José Richa, Au-
reliano Chaves, Dias Meneses, Fernando Gama, Daniel Fa-
raco, Gabriel Hermes e Evaldo Pinto.

Advogado pede habeas para
intelectuais presos pelo
Cel. Ferdinando no Paraná

O advogado José Borges impetrou habeas-eornus on-tem no Superior Tribunal Militar cm favor cio Professor
Josc Rodrigues Vieira Neto, do médico Jorge Karan e dolivreiro Aristides de Oliveira Vinholes, todos presos inco-municaveis numa unidade do Exército em Curitiba porordem do Coronel Ferdinando de Carvalho, Comandante doCPOR daquele Estado.

Os três foram presos por militares nos dias 15 e 16deste mes e, "ante a gravidade de tal procedimento, as àu-tondades coatoras estão violando diversas disposições dodireito individual, tais como falta de justa causa para a
prisão, falta de mandado de prisão assinado por autorida-
de competente, falta de imediata comunicação da prisãoao Juiz competente e falta de nota de culpa"

Sobral sugere a estudantes
do DF que criem entidade
que venha substituir a UNE

Brasília (Sucursal) — Durante a conferência que fêz
ontem nesta Capital para os estudantes, no Auditório Dois
Candangos, o advogado Sobral Pinto aconselhou-os a, "re-
correndo a um direito assegurado pela Constituição", cria-
rem uma "nova entidade para representação dos verdadei-
ros anseios da classe, em substituição à UNE, extinta le-
galmente pelo Governo Castelo Branco".

O advogado Sobral Pinto disse que se sentia feliz em
comparecer "à Universidade criada pelo admirável antro-
pólogo Darci Ribeiro", acrescentando que "é com honra e
júbilo que falo, nestes dias difíceis, aos estudantes, trazen-
do-lhes uma mensagem de fé, confiança e esperança no
futuro".

DEVER

¦— Vocês tem o dever de
olh:;r para os nossas proble-
mas sociais e políticos — disse
o Sr. Sobral Pinto —, mas o
façam dlsclplinadam?nte.
Saiam ás ruas, procurem os
jornais, dialoguem com as au-
torldades e, se náo forem aten-
didos em seus direitos legíti-
mos, minha voz não lhes fal-

tara para defender a dignida-
de nacional.

— Ditatorial ou íingidamen-
te democrática, — frisou — a
atual Constituição permite queas estudnntes se reorganizem
om torno de nova entidade.
Insistir, no entanto, em revi-
ver a UNE, realizando con-
gressas e reuniões, é ferir dis-
positivos da Lei de Seguran-
ça, antes ou depois da revolu-
ção,. . ,

RECEITA CAMBIAL

O ex-Ministro dn Indústria
e do Comércio, Deputado Da-
nlel Faraco, no propósito de"esclarecimento de certos pon-
tos Importantes", indagou se o
Brasil se empenhará por pre-
encher a sua cota .sem sacrifi-
car a receita cambial.

— Não podemos abrir mão
da receita cambial, respondeu
o atual Ministro, acrescentan-
do: Quando nós dizemos que
queremos preencher a nossa
quota, é dentro das possibilidn-
des do mercado, sem diminuir
a nossa receita cambial. Aliás,
o plano que está sendo feito e
trabalhado pelo IBC visa a is-
so, desde o inicio. Assim, V.
Ex.' pode íicar tranqüilo.

SOLÚVEL

Perguntou, então, o Sr. Da-
niel Faraco n posição do Go-
vêrno sobre o café solúvel.

Disse o Sr. Macedo Soares
que, na verdade, a produção de
solúvel é uma concorrência ao
café verde. "Estamos perfeita-
mente côhscios da responsab!-
lidade que temos no estudo
que está sendo empreendido de
limitação de café solúvel. Que
limitação deve ser? Como de-
ve ser? Estamos estudando.
Como há mercados que se de-
«envolvem e que pedem solu-
ção para o cnfé, também é ver-
dade. Temos de estar atemos

a esses mercados para que eles
não sejam nbsorvidos por ou-
tros países. Assim, por exem-
pio, estamos muito contentes
com a exportação de uma cota
maior de cnfé para o Japão o
fomos .saber que há uma fir-
ira estrangeira que está utili-
zando o café desse pais, fazen-
do-o sob forma de solúvel,
transportando-o para as na-
ções asiáticas. Assim, dc fato,
essa exportação que estamos
fazendo para o Japão prejudi-ca nossa exportação de café
verde.

O Ministro reafirmou em se-
guida a disposição do Governo
brasileiro de atrair para o
nosso Pais os industriais do
café solúvel dos Estados Uni-
dos. Disse que o assunto fo!
tirado da pauta de Londres,
para que houvesse conversações
bilnterais Brasil-USA.

Imediatamente após, os
Deputados Leo de Almeida Ne-
ves, do MDB e Israel Novais,
da ARENA, iniciaram a toma-
da de assinaturas visando â
constituição do Bloco Parla-
mentar de Defesa da Indústria
Brasileira de Café Solúvel, cujo
objetivo principal é a aprova-
ção do projeto do Sr. Leo de
Almeida Neves, que torna pri-
vativo de brasileiros natos ou
naturalizados a Industrializa-
çáo do café solúvel., conside-
rando obrigatória a participa-
ção acionária de pelo menos
30',_ dos cafeicultores.

IRREGULARIDADE

Informou ainda o advogado
José Borges que a incomunica-
bllidade a que vêm sendo sub-
metidos os seus clientes, regi-
me estendido até mesmo para
os advogados, "fere principio
constitucional de plena defesa,
em prejuízo da assistência pro-
fissional, além de colidir com
preceitos dos estatutos da Or-
dem dos Advogados do Brasil
(Lei 4 215), que estabelece ser
prerrogativa dos advogados en-
trevistarem-se com seus clien-
tes, a qualquer hora do dia,
mesmo estando detidos em uni-
dade militar".

ORDEM SE MANIFESTA

Curitiba (Correspondente) —
O Conselho da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, seção do
Paraná, esteve reunido ontem
para apreciar o impedimento
de comunicação dos «advogados
com os presos pela Justiça Mi-
litar em Curitiba.

Os advogados apresentaram
um requerimento reclamando
direitos que julgam inerentes
aos seus clientes e pedindo
providências ao promotor da
região, além de cientificar a
irregularidade ã Assembléia Le-
gislativa. Câmara dos Depu-
tados, Senado, Presidência da
República. Supremo Tribunal
Federal e Juiz-Auditor.

Os defensores dos Srs. José
Vieira Neto, Aristides de Oll-
veira Vinholes e Aparecido
Moraicjo reclamaram o direi-
to de entrevistar-se com seus
clientes, depois de haverem
tentado conseguir o diálogo,
negado pelo encarregado do
IPM. Coronel Ferdinando de
Carvalho. Os presos conti-
miam incomunicáveis; não se
sabe sequer onde estão reco-
lindos, mas supõe-se que seja
no Quartel da AD-5.

ASSEMBLÉIA REAGE

Tantos os deputados do
MDB como os da ARENA
prestaram solidariedade ontem,
na Assembléia Legislativa do
Paraná, à nota oficial do Con-
selho da Ordem dos Advoga-
das do Brasil, pedindo a reã-
ponsábilidade do Coronel Fer-
dinaiido de Carvalho pelo im-
pedimento da comunicação de
presos políticos com seus ad-
vogados.

O Deputado Sílvio Barros,
do MDB, pediu que a Mesa en-
via.sse representação ao Minis-
tério da Justiça sôbre o íun-
damento legal dessa inconu.-
nicabiüdade, enquanto o líder
ria ARENA, Sr. Túlio Vargas,
apresentou voto de 1 oúvor ã
Ordem dos Advogados, "pela
sua atitude viril e desassom-
brada na luta contra a arbi-
trariedade, que temos certeza
será corrigida pelo Governo
Costa e Silva".

Dirigimo-nos ao Ministro
da Justiça por sabermos que o
Poder Executivo, nele repre-
sentado, é no caso o endereço
certo — disse o Sr. Silvio Bar-
ros, para prosseguir mais adi-
ante:

O Exército, por melhor
organizado que seja, nunca
deixa cie ser uma instituição
auxiliar do Executivo, e somos
obrigadas a levar ao Poder
constituído as arbitrariedades
ora ocorreni.es. Nestes 20 anos
a administração do Pais esteve
entregue nos civis. Chegamos
assim no ponto culminante, em
1964. mas se os militares pas-
saram a governar, é legitima a
luta dos civis pela conquista do
Poder. Só podemos estar tran-
quilos dentro do direito; sem
êle, a prosperidade é falsa.

ABSOLVIÇÃO

O Conselho Permanente de
Justiça da 3.» Auditoria da 1.»
Região Militar, no Rio. ab-
solveu, ontem, por unanlmida-
de de votos, os civis Floriano
Nogueira. Otacilio Gasparelli
Dias. Paulo da Costa Macha-
do e lvo Teodoro da Mata,
processados por atividades con-
tra a segurança nacional e ln-
cursos nas sanções previstas no
Artigo 24 dn Lei 1 802 de 1953.
Segundo a denúncia, "duran-
te os primeiros meses de 1964,
alertados e instruídos pelos
programas e discurses pronun-
ciados através da Rádio May-
rink Veiga, os acusados desen-
volveram várias atividades que
culminaram na formação, por
parte deles, dos chamados
Grupos cie Onze nas cidades
fluminenses de Itaperuna e
Porciúncula".

Ao iniciar-se o julgamento,
o Promotor Válter Wigderowltz
limitou-se a pedir justiça paraos réus, sob n alegação de au-
sència de ilícito penal. Fize-
ram a sustentação oral da de-
f csa os advogados Alcione
Barreto, Paulo Vale, José Luis
e José Itamar.

PRISÃO PREVENTIVA

Bolo Horizonte (Sucursall —
O Conselho de Justiça da Au-
ditoria de Guerra da 4." Re-
gião Militar, em Juiz de Fora,
decretou ontem — a pedido do
encarregado do IPM da ll."
RM — a prisão preventiva de
duas moças implicadas no mo-
vimento de guerrilhas de Uber-
lánclia, as jovens Cleicle Al-
meidn Fernandes e Dilmar Li-
ma Stoduto, ambas de Brasi-
lia.

O Juiz-Auditor da mesma re-'
gião adiou sine-die o julga-mento dos guerrilheiros dc Ca-
paraó, uma vez que o advoga-
do Paulo Argueles, do Rio, de-
fensor do Professor Bayard
Boiteux, terá de prestar depoi-
mento no IPM que corre na
1.» RM.

PRISÕES NA CAPITAL

Brasília (Sucursal) — A Au-
ditoria da 4.» Região Militar
(Juiz de Fora) comunicou on-
tem ao Comando da 11.* Re-
gião Militar (Brasília) ter de-
cretado a prisão preventiva de
várias pessoas Já detidas nos
quartéis da Capital Federal
como indiciadas no IPM da
Transporte Coletivos de Bra--
silia e outros inquéritos, fícan-
do para hoje a divulgação dos
nomes.

O ex-Secretário do Governo
do Sr. Mauro Borges, Sr. Ari
Demóstenes, não está detido
porque as autoridades mllita-
res não encontram ligações
déie com o movimento subver-
sivo desbaratado recentemente
em Itaucu, Goiás. No entanto,
continuam no Batalhão de
Polícia do Exército seu cunha-
do, Sr. Geraldo Campos, e sua
sobrinha. Srta. Cleide de Al-
meida Fernandes, que estaria
recebendo tratamento degra-
dante.

GERALDO CAMPOS

O Comando da ll.1 Região
Militar enviará hoje ou ama-
nhã ao Superior Tribunal Ml-
litar as instruções silicitadas
para instruir o pedido de ha-
beas-corpus, requerido em fa-
vor do Sr. Geraldo Campos
por seus advogados.

O Sr. Geraldo Campos, ex-
Presidente da Associação dos
Servidores da Novacap, fot
convocado ao Quartel da Pp-
licia do Exército no dia 6 pas-
sado. para prestar depoimen-
to sóbre o IPM da TCB. No
mesmo dia. o Comandante da
11.» RM, General Abdon Sena,
expediu mandado de prisão
contra éle, que desde então íl-
cou detido.

Alegam os advogados que o
Comandante da 11."- Região
Militar não tem competência
para expedir mandado de pri-
são contra civis, pois o Código
de Justiça Militar, de 1938, no
qual se baseou a autoridade,
está superado pela atual Cons-
tituiçao, com a qual conflita
na matéria. Acrescentam que
a Lei de Segurança Nacional
concede à autoridade militar
apenas o direito de solicitar a
prisão à autoridade competen-
te. No pedido de habeas-cor-
pus íigura como coator o pró-
prio General Abdon Sena.

Disseram os advogados que
o Sr. Geraldo Campos, como
outros indiciados no IPM, foi
denunciado por antigos mem-
bros da Superintendência da
Companhia, interessados em
desviar a atenção das autori-
dades militares da corrupção
que existia na entidade.

Finalmente, declararam que"lioje, são os corruptos que, oo-
mo testemunhas de inquérito..,
denunciam as pessoas de bem''
e estranham que o IPM da
TCB, "destinado à apuração de
corrupção e de subversão na
autarquia, tenha ignorado to-
talmente a primeira e se pre-
ocupado apenas com a _e-
gunda".

CLEIDE DE ALMEIDA

Pessoas da família da Srta.
Cleide de Almeida Fernandes
denunciaram ontem que, ela
detida sem explicações desde 5
de setembro, esta recebendo em
sua cela apenas r luz solar,
pois a elétrica foi desligaria há
três dias.

Revelaram os familiares que
o estado da presa é de pro-
fundo abatimento, tendo mes-
mo que. ser conduzida há al-
guns dias para a enfermaria
do quartel, para receber in-
jeções que a restabelecessem."Mentalmente, ela está com-
pletamente apática, sem ter
as reações que caracterizam ns
pessoas normais, mostrando
apenas sinais de choro".

Diariamente sua familin le-
va-lhe almoço, que fica reti-
do duas lioras pelos mllita-
res, para ser entregue quan-
do já está frio. Para rctê-los,
alegam os carcereiros que a
detida já almoçou, "mas a ver-
dnde é que a comida servida
pelo quartel fica intacta a um
canto da cela".

A Srta. Cleide de Almeida
Fernandes ao ser presa ante-
riormente, no fim do ano pas-
sado, como implicada em mo-
vimentos subversivos, teve
que interromper um trata-
menlo com um psiquiatra. De-
pois de solta, voltou aos psi-
quiat-ras, pois seu. estado men-
tal agravou-se com a prisão.
Agora, a familin tenta novos
contatos com os médicos.

A moça foi deliria como tes-
temunha de um inquérito
Ignorado pela familia e acusa-
da de ligações com o movi-
mento subversivo desbaratado
recentemente em Uberlândia.
No entanto, todas as acusa-
ções teriam termos muito va-
gos, *'parecendo mais espe-
culaçáo", segundo afirmam os
familiares.
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Auvert em
outubro

Sindicato de Hotéis não HSE traz
-quer aumento do cafezinho
porque a vez é do chope

O Sindicato de Hotéis e Similares, segundo o seu Pre-
eidente, Sr. Milton de Carvalho, está contra a pretensão
dos comerciantes dc reivindicarem no momento o aumento
do cafezinho porque está empenhado na campanha contra
o tabelamento do chope, das cervejas e dos refrigerantes.

O Sr. Milton de Carvalho garantiu que o "cafezinho
não subirá" e disse desconhecer a reivindicação dos donos
de bares e lanchonetes. Êstes pretendem formalizar pe-
dido de aumento de 60%, isto é, passar o cafezinho de .
NCr$ 0,06 para NCr$ 0,10.

tário íoi feito, sabendo-se por
fontes do gabinete do Sr.
Enaldo Cravo Peixoto, "que
qualquer pretensão a respeito
só será incluída na ordem do
dia quando fôr formalizada em
caráter oficial, o que no mu-
mento ainda não foi feito".

Qualquer revisão de preços,
tendo em vista a autorização
reoentemente aos comercian-
tes de São Paulo, poderá vir a
ser admitida pelo órgfeo no Rio,
porém "nunca na base de
70%".

Jornal do Brasil, quarta-feira, 20-9-67, 1.° Cad.

0 PROGRESSO EM VISTA

SEM INTERESSE
O Presidente do Sindicato de

Hotéis reconheceu, no entan-
to, que o cafezinho está entre
as mercadorias que oferecem
um elevado custo do produção
ao comerciante, principalmen-
te no que se refere à mão-de-
obra. "A comercialização náo
vem despertando interesse eco-
nomico aos estabelecimentos
instalados no Centro ou nos
t-airros".

| Na SUNAB, nenhum comen-

Governo discute medidas
para importação do trigo

Providências para a impor-
tação de trigo no próximo ano,
íoi o principal tema discutido,
nn reunião de ontem do Con-
solho Nacional do Abasteci-
mento, assunto considerado pe-
lo Ministro da Fa-_enda, Sr.
Delfim Neto, como fundamen-
tal para se evitar multas pelo
atraso de descarregamento pro-
voendo pelo congestionamen-
to dos portos brasileiros.

Por falta de medidas toma-
das com antecedência para a
operação, que mobiliza vários
navios, o Brasil, em 1964, pa-
gou só de multas aos armado-
res nacionais, por atraso na
descarga, US$ 1 milhão de dó-
lares. Neste ano, segundo se
anunciou, o País deverá rece-
ber NCrS 300 mil dólares como
economia, em face do descarre-
gamento antes dos prazos es-
tabelecidos.

NOVOS MERCADOS
|

A antecipação das medidas
de importação do trigo para o
próximo ano foi justificada
ainda pelos novos mercados
fornecedores do produto ao
Brasil. Até bem pouco tempo
s. importação de trigo era fei-
ta apenas dos Estados Unidos
e da Argentina, ampliantlo-se
para a Austrália, Bulgária,

Rússia, México, Uruguai e Ro-
mênia.

Durante a reunião, o Sr.
Valmlr* Leal, do Departamen-
to de Trigo da SUNAB, íêz es-
posição sóbre a capacidade dos
moinhos nacionais, declarando
que "em decorrência do pleno
fornecimento do produto, a
partir de 1984, o câmbio nc-
gro deixou de existir". Disse
ainda "que o problema da,,
elevadas capacidades de moa-
gem persistiu, servindo, em
muitos casos, de pretexto para
a elevação dos preços da fari-
nha".

— Com base na alegação dos
altos custos industriais — dis-
se — procurou-se elevar sem-
pre o produto, mas esta situa-
çáo íoi alterada em fevereiro
dêste ano pelo Decreto-Lei 210,
que determinou a revisão das
capacidades de moagem de ca-
da moinho.

POSSE

Tomou posse ontem no Ga-
binete da SUNAB o Sr. Heli-
andro Correia Marques como
Coordenador do Abastecimen-
to do Norte do País. Das qua-
tro coordenações criadas —
Norte, Nordeste, Centro-Leste
e Sul — falta ainda ser indi-
cado o coordenador da E_glão
Sul.

Minas pede venda direta
da FRIMISA a açougue

Belo Horizonte (Sucursal)
— O Delegado Regional da
SUNAB em Minas, Coronel
José Geraldo de Oliveira, via-
Jou ontem para o Rio a fim
<ie manter contatos com a di-
rsção da SUNAB e com os di-
retores do Frigorífico FRIMISA,
visando a estabelecer um con-
vênio segundo o qual o abas-
tecimento de carne de Belo
Horizonte seja feito através
do fornecimento direto da
FRIMISA aos açougues.

Segundo informações da De-
legacia Regional da SUNAB,
o frigorífico FRIMISA abaste-
ce atualmente mais de 60%
do mercado bclo-horizontino.
Após a assinatura do acordo
estará sob sua responsabilida-
de a cobertura do mercado to-
tal da Cidade, o que — segun-
do a diretoria da SUNAB —"impedirá a / ação dos mar-
charites desonestos, evitando
assim aumentos criminosos no
preço do produto".— A comissão especial que
examinou a crise na pecuária

de Minas concluiu ontem seu
relatório, que será encaminha-
do hoje à Mesa da Assembléia
Legislativa, antes de ser envia-
da ao Presidente Costa e Sil-
va, mostrando que "uma sé-
rie de fatores impedem o pro-
gresso da pecuária do Estado,
que atravessa uma crise sem
precedentes".
DOENÇA NA PARAÍBA

Brasilia (Sucursal) — O
Deputado Vital do Rega
(ARENA-Paraíba) comunicou,
ontem, ao plenário da Cama-
ra, que uma violenta peste es-
tá dizimando a pecuária de
seu Estado, e que ainda não
íoi identificado o germe que
dá causa à moléstia.

O Deputado paraibano íêz
um apelo ao Ministro da Agri-
cultura p-ara que tome as pro-
vidência^ indispensáveis a íim
de evitar que a moléstia, de
caráter ' infecto-contegioso, se
propague por outros Estados,
causando vultosos prejuízos à
economia nordestina.

Crise de energia no Rio
só poderá ser resolvida
com uma central própria

— Enquanto a Guanabara não tiver sua central terme-
létrica pióprla, o que poderia acontecer com a incorpora-
ção ao Estado da Usina de Santa Cruz, pertencente a Fur-
nas, o problema de energia elétrica não será completa-
mente resolvido — afirma o Diretor da Divisão de Obras da
Comissão Estadual de Energia, Sr. Glauco Ferreira Lobato.

Com o funcionamento da linha de transmissão de
Furnas e o término das obras da Usina de Santa Cruz, em
novembro, a Guanabara terá potencial de 1 milhão e 750
mil quilowatts, garantindo energia até 1975, mas mesmo
assim o problema não se resolverá, porque o Estado precisade independência no setor energético.
QUATRO GRUPOS

Segundo o engenheiro Glau-
cO Ferreira Lobato, o único po-
itencial da Guanabara são qua-
tro geradores do Lameirão, ca-
da um com 10 mil qullowats,
o que representa apenas 5% do
sistema do Estado, todo êle de-
pendente,da Rio Light, de
Cubatão e brevemente de
Furnas.

A Usina' de Santa Cruz,
que está na Guanabara, per-
tence a Furnas, localizada em
Minas Gerais. Isso acontece
porque aquela usina íoi incor-
(porada a Furnas depois de ex-
tinta a Central Hidrelétrica do
Vale, do Paraíba (CHEVAP),
mas a transferência não íaz
sentido porque a antiga orga-
nização possuía capital pró-
pr.o, que poderia ser emprega-
dq. agora na conclusão da Usi-
ná de Santa Cruz — exp_ica o
Diretor da Divisão de Obras
da CEE.

PROBLEMA CONTINUARA

O engenheiro Glauco Ferrei-
ra Lobo acrescenta que o fun-
cionamento da linha de trans-
missão de Fumas não livrará
a Guanabara de um colapso no
fornecimento de energia elé-
trica.

Trata-se de apenas uma
linha e ela, por causa de um
ocidente, poderá ser interrom-
pida, deixando o Estado com
menos 800 mll quilowate em
suas necessidades.

USINA ATÔMICA

O grande sonho da Comissão
Estadual de Energia é a cria-

ção de uma usina átomo-elétri-
ca, em Santa Cruz, ao lado da
que está por ser concluída, "o
que traria para a Guanabara
um aumento.de.500 mil quilo-vats, além de torná-la auto-su-
ficiente na produção de ener-
gia".

— Ela teria ainda outra ÍI-
nalidade: poderia ser utilizada
como usina-pllôto, para formar
especialistas no assunto ¦—*
acrescenta o Diretor de Obras
da CEE.

SIMPÓSIO

Será realizada, entra 9 e 13
de outubro, um simpósio no
Clube de Engenharia, para es-
tudar o problema da energia
elétrica na Guanabara.

Contando com a participaçãode técnicos da Rio Light, Co-
missão Nacional de Energia
Nuclear, Comissão Estadual de
Energia, Federação das Indús-
trlas e Central Elétrica de Fur-
nas, o Simpósio constará de
cinco conferências sobre os se-
guintes temas: Complementa-
ção Térmica do Sistema Cen-
tro-Sul, a cargo da Comissão
Nacional de Energia Nuclear;
Fcflexo das Várias Crises de
Ene .ria na, Industrialização da
Guanabara, pela Federação das
Indústrias; Integração do Sis-
tema Rio-GB no Sistema Cen-
tro-Sul, pela Central Elétrica
de Furnas; Programa de Ex-
pansão da Llght na Região Rio

Unificação de Freqüência na
Mesma Area; pela Rio Light;

A Energia no Desenvolvimen-
to da Guanabara, pela Comis-
s_o Estadual de Energia.

O cientista írltncês Jean Au-
vert, considerado o pai do
transplante renal, confirmou
ontem à direção do Hospital
dos Servidores do Estado sua
participação na XV Assembléia
Médica, que será realizada no
período de 22 a 27 de outubro,
como parte das programações
comemorativas do 20." aniver-
sário da instituição.

O certame reunirá no Rio
especialistas Internacionais em
cirurgia plástica, pediatria,
urologia, clinica médica, reu-
matoiogla, ginecolologia e proc-
tologia. O Ministério das Rela-
ções Exteriores está cofaboran-
do com o HSE, mantendo con-
tatos e facilitando a vinda dos
cientistas convidados.

QUEM VIRA

Segundo esclareceu ontem o
Dr. Heli Fragoso, presidente
da comissão organizadora da
XV Assembléia Médica, cerca
de .0 médicos nacionais foram
convidados para abordar temas
específicos e quase todos já
confirmaram a inscrição.

Além do francês Jean Auvert,
que iniciou experiências de
transplantes renais no Hospital
Nécker, em Paris, confirmaram
ontem sua presença no Rio, em-
outubro, os cientistas norte-
americanos Richard Lillehei,
especialista em centro de tra-
tamento intensivo, e Fred
P1 u m, neurologista-chefe. do
New York Hospital.

Até o momento já conib-ma-
rain seu comparecimento cin-
co especialistas dos Estados
Unidos, três da França, quatro"da 

Argentina, dois da Espanha
e um da Suécia. De sua parte,
o Ministério das Relações Ex-
teriores, além tle criar facili-
dades para a vinda dos cientls-
tas selecionados pelo HSE, co-
mimicou ontem que ficarão a
seu próprio encargo passagens
e estadas de dois deles.

O cientista Jean Auvert, que
realizou os (primeiros 73 trans-
plantes renais, fará uma con-
ferência no dia 22 de outubro,
às 14 horas, no auditório II do
Centro de Estudos do HSE,
abordando o tema Hipertensão
Postal.

TEMAS

O cientista espanhol Jay-
me Planas dará cursas e con-
ferência sobre cirurgia plásti-.
ca. Moisés Polak, da Argenti-
na, abordará temas relaciona-
dos com patologia nervosa,
enquanto, do mesmo país, Mau-
rlclo Rapaport falará sobre pa-
tologia renal.

Dentro do período de .16 a 20
de outubro seráo realizados
cursos com a presença de al-
guns dos cientistas estrangeira.
Inscritos. Doupré Froument,
francesa, ministrará aulas sô-
bro Colpccltologla na Gravidez,
enquanto o Prof. Fernando
Araújo, de Belo Horizonte, tra-
tara de problemas oftalmológl-
cos, especialmente os estrabls-
mos.

Do dia 22 a 24 será realizado,
dentro das programações, o II
Congresso Nacional de Medi-
cos Residentes, com a partici-
pação ativa de 223 médicos.
Paralelamente serão realizados
simpósios, conferências e me-
sas-redondas entre odontologis-
tos, enfermeiras e demais cate-
gorias funcionais especializa-
das.

Ao Prof. Maurice Lamy, do
Hospital dos Meninos Doentes
de Paris, ficarão entregues os
cursos e conferências sobre ge-
nética. Todos os especialistas
nacionais e .estrangeiros inseri-
tas farão visitas aos setores c
serviços especializados do HSE,
trocando Idéias e debatendo te-
ses com os membros do seu
corpo clinico.

Padre-médico
celebra la.
missa solene

O padre-médico Raul Mota,
o mais nôvo sacerdote da Or-
dem dos Camilianos, celebrará
a sua primeira missa solene na
Paróquia de São Camilo, na
Usina, às 19h do domingo.

Formado pela Faculdaide de
Medicina ' da Universidade do
Paraná, já clinicou nos Hospi-
tais Sáo Luís Gonzaga de Ju-
çanã e São Camilo, em São
Paulo. Mesmo depois de orde-
nado, o padre-médico conti-
nuará clinicando na Santa Ca-
sa de Misericórdia paulista.

Dario não
dará arma a
motorista

• O Secretário de Segurança,
General Dario Coelho, afir-
mou ontem que não dará o
porte de arma aos motoristas,
como o Presidente do Sindica-
to, Sr. Epitácio Venancio, che-
gou a anunciar, por achar quehá na classe alguns maus pro-íisslonais, que desacatam pas-sageiros, exploram mulheres eaté se juntam a assaltantes.

Os assessores do Secretário
de Segurança examinaram o
pedido dos motoristas e con-cluíram que o porte de mm»
pouco adiantaria e que a me-lhor íorma de evitar os assai-
tos será o policiamento osten-
slvo íeito por turmas das Dis-
tritos e as Delegacias Especia-
Usadas; As autoridades" poli-ciais Já planejaram nova ope-
ração — idealizada pela Dele-
gacia de Vigilância — paraevitar os assaltos.
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Músicas que Laet incluiu
na lista do Festival foram
retiradas por seus autores

Carolina Cardoso de Meneses e Armando Fernandes,-
autores de O Atnor é Tudo para Mim, e Marilda Cavalcan-
ti Horta e Helena Ferraz de Abreu, autoras de Teu Sorriaoj
retiraram ontem suas músicas do Festival da Canção, na
presença do Secretário de Turismo, solucionando assim 6
impasse criado com a sua inclusão entre as semifinalistas,
pelo Sr. Carlos de Laet, gerando reação contrária entre os
demais compositores classificados.

Diante do Secretário de Turismo e da imprensa — con-
vocada algumas horas antes pela própria Secretaria — os
compositores disseram que acabavam de apresentar ao
Sr. Carlos de Laet o pedido de retirada das músicas, afir-
mando que o faziam "em benefício do Festival, pois toma-
mos conhecimento, através dos jornais, do pedido feito
pelos demais compositores para a exclusão de nossas mú-
sicas".
SOLUÇÃO

A retirada das duas músi-
cas do concurso pelos próprios
autores havia sido sugerida na
reunião que os demais com-
positores classificados manti-
veram anteontem com o Secre-
tério de Turismo.

Os compositores presentes ao
encontro concluíram que esta
seria a melhor solução, por-
que com a retirada espont&-
nea, o Secretário de Turismo

. íiáo teria de voltar atrás- em
sua decisão e todos os com-
positores poderiam continuar
participando do concurso. Com
isso, a parte nacional terá 46
músicas concorrentes, depois
da retirada de duas músicas
ontem, além das de Gilberto
Gil e Tito Medi.

O compositor Roberto Me-
mescal, qüe foi o primeiro a se
manifestar contra a inclusão
das duas músicas — com o
apoio dos demais compositores
— disse ontem que nada tc-m
contra seus autores, mas que"apenas desejava manter a
integridade do Festival, atra-
vés do respeito às decisões da
comissão de seleção".

A nora sede, segundo o Sr. Viana dc Sousa, significará melhor produção dos funcionários

Caixa Econômica contrata Mauro'quer
a conclusão de seu nôvo saber medida
edifício na Av. Rio Branco '. contra ralos

Inscrições
do carnaval

O Presidente da Caixa Econômica Federa! do Rio tíe
Janeiro, Sr. Antônio Viana de Sousa, após assinar contra-
tos para as obras de alvenaria. Impermeabüiiír.çíio e servi-
ços complementares cio nôvo edifício-sede da Caixa, na Ave-
nida Rio Branco, concedeu sua primeira entrevista coleti-
va à imprensa, informando que até fins de 1968 tocios os
serviços da autarquia estarão funcionando no prédio.

Revelou que as obras já deveriam estar mais adianta-
das, mas que em virtude do interesse demonstrado pelo
Banco do Brasil e a cadeia Hilton dé hotéis, que queriam
adquirir o prédio, as obras ficaram paralisadas e as escri-
turas para o seu término não foram assinadas.
NOVA SEDE

O Sr. Antônio Viana de
Sousa disse que sua adminis-
tração tudo fará para concluir
as obras no prazo fixado, "o
que significará melhores insta-
lações p'nra os nossos funcio-
nários, que náo podem produ-
zir bem nas condições precá-
rias em que atualmente tra-
balham".

O edifício-sede da Caixa Eco-
nômicH está sendo construído
entre a Avenida Rio Branco,
o Largo da Carioca e as Rua3
Bittencourt da Silva -e Almi-
rante Barroso, com 31 pavi-
mentos e três subsolos, utilizan-
do 17 elevadores eletrônicos rie
alta velocidade, com capaclda-
de para 26 passageiros. Todos
as elevadores terão uma parte
de vidro, de modo a permitir
aos passageiros uma visão da
cidade.

Dos 31 pavimentos a Cf.ixa
Econômica ocupará apenas os
12 primeiros, devendo os res-
tantes serem vendidos ou aiu-
gados a empresas governamen-
tais e particulares. Em seu pri-
meiro subsolo o edifício tem
tuna garagem que abrigará 250
automóveis e uma subestação
de força de 5 mil quilowatts,
capaz de iluminar uma cidade
de 15 mil habitantes. ,.

No primeiro subsolo o edi-
íiclo terá outra garagem para
80 automóveis, uma casa-forte
de 900 metros quadrados e um
auditório para 450 pessoas. A
casa-forte está sendo construí-
da pela firma Masler Interna-
cional S. A. e custará US$ 207
mil. Terá duas portas princi-
pate e três de emergência. Na
parte térrea, o edifício terá
uma parede de mural trans-
parente, com vidros coloridos
translúcidos de 80m de com-
primento por 2,80m de altura.
Suas paredes foram projetadas
e serão construídas ,para rece-
ber murais de artistas brasi-
leiros.

ORDEM £! ACABAR

O Presidente da Caixa Eco-
nômica disso que agora só res-
ta íazer um nôvo contrato, pa-

Negrão ganha
tartaruga
de Rondônia

Dorotéia, uma tartaruga de
45 quilos, será forçada a tro-
car definitivamente seu habltat
no Rio Guaporé pelo lago do
jardim do Palácio Guanabara,
depois de ser atração no stand
do Território de Rondônia, na
Feü-a da Providência, pois o
Governador de Rondônia', Sr.
Flávio Assunção Cardoso, vai
doá-la hoje, às 9 horas, ao Go-
vernador Negrão de Lima.

O-assessor do Governador de
Rondônia, jornalista César Pi-
nheiro, dis.se que o stand do
Território ío! completo siíces-
so, c espera que, "com as últi-
mas providências tomadas pe-
lo Governo, possa na próxima
Feira da Providência apresen-
tar, além de animais típicos
da região, um quadro demons-
trativo do progresso do Terri-
tório de Rondônia".

ra acabamento do prédio, "que
vamos ocupar progressivamen-
te, primeiro com o Serviço de
Engenharia, algumas agências
de depositas e até a Presiden-
cia já pensa em vir morar
aqui".

— Uma coisa é certa: a Cai-
xa Econômica não mais exa-
minará propostas de compra
ou venda do seu prédio e sim
terminará a obra, que se cons-
tituirá numa garantia para o
Governo.

ASSUNTOS VÁRIOS

Após a assinatura das escri-
turas o Sr, Antônio Viana de
Sousa fêz uma explanação sô-
bre os vários setores e depar-
tamentos da Caixa Econômica.
Disse que, com a construção
da nova serie e a transferén-
cia dos serviços, pelo menos
mais uma diretoria deverá ser
criada, "pois a coisa como es-
tá, principalmente no campo
de hipotecas e habitação, não
conseguiremos muita coisa sem
nova ajuda".

Revelou que a Seção de Hl-
potecas, em apenas sets meses
e em precárias condições de
trabalho, assinou -1 971 ,escri-turoo, no valor de NCrS 31 mi-
Ihões, estando ainda com 1 979
novas propostas, no valor de
NCrS 33 milhões.

Sobre a abertura de finan-
ciamento para compra de au-
tomóveis, afirmou que o assun-
to está entregue para estudos
ao Diretor da Carteira de Tí-
tulos, Sr. Cláudio Medeiros,
para ver se a coisa é ou não
viável. Informou, porém, que
será um financiamento dife.
rente dos que foram feitos, "e
o problema da entrada, será
objeto de estudos profundos
para permitir que muitos pos-
sam adquirir seu carro".

O Sr. Antônio Viana de Sou-
sa disse que até o qiomenio
não recebeu qualquer consulta
sobre o problema da oficiall-
zação do Jogo do bicho, e que
apesar de a Caixa estar à
frente da Loteria Federal, não
lhe cabe, sem receber uma au-
torização governamental, estu-
dar a matéria.

tèm
prazo para
aferição

Os motoristas de táxis que
ainda não fizeram a aferição
de seus taximetros psla nova
tabela deverão fazê-lo até o dia
2 de outubro próximo, prazo
que o Secretário de Serviços
Públicos, General Milton Gon-
çalves, estipulou ontem como
definitivo, pois sete mil dos 17
mil táxis registrados pela Se-
cretaria ainda não foram afe-
ridos.

Esgotado o prazo, os motoris-
tas infratores serão èriqüjúlra-
rios no Código de Muitas da
Secretaria e estarão sujeitos a
outra.-, sançõe.ç disciplina res. A
decisão do General Milton
Gonçalves teve boa repercussão,
pois é grande o número de re-
clamaçõ_-s, recebidas pelo ór-
gão, de passageiros que se quel-
xam de exploração por moto-
ristas.

O Deputado Mauro Maga-
lhüés requereú informações ao
Governo do Estado sobre, quais
rs medidas práticas e as provi-
cLneias em beneficio ria saúde
pública que íoram adotadas pa-
ra combater cs ratos e insí.tos
no Rio, e se o Governo "sabe
que milhtires tle seres estranhos
e indesejáveis estão invadindo
a Cidade"

O Sr. Mauro Magalhães quer
saber também se o Governo,
através da Secretaria de Saúde
e do Departamento Nacional de
Enriemias Rurais, tem conheci-
mento que os mosquitos, prin-
cipalmonte os culex, proliferam
pela Cidade, devido à "falta de
higiene decorrente ria deficlên-
cia na coleta de lixo, do acúmu-
lo de lixo que o DLU não con-
segue remover e rios buracos'a
valas que se eternizam pela Ci-
dade".

TV Educativa
carioca já
tem Grupo

O Secretário de Educação,
Sr. Gonzaga da. Gama Filho,
assinou portaria ontem insti-
tuindo um grupo de trabalho
para a organização rie uma
TV Educativa e Cultural, in-
cluinrio-se no plano a conces-
são, pelo Governo federal de
tim canal, aquisição rie equi-
pamentos e prédio e estação
próprios. As despesas seriam
cobertas com recursos públicos
e privados.

Participarão do grupo de tra-
balho, a ser presidido pelo Sr.
Rui Bessoíli Pinto Correia, o
General Taunay Drumont Coe-
lho Reis, o Coronel Wilson Bri-
to, o Diretor da COPEG, Sr
Augusto Lopes Vilas-Boas, os
Professores Orlando tle Almei-
dn, Maciel Pinheiro, Arnaldo
Niskier e Maria Mesquita de
Siqueira.

Termina hoje, às 18 horas, o
prazo de inscrição para o
II Concurso tle Músicas de Car-
naval, promovido pela Secre-
taria de Turismo e pelo Ccn-
selho de Música Popular do
Museu da Imftgéni e do Som.
Já e.sião Inscritas cerca de 1 500
composições.,

Os integrantes do Conselho
eoméçavfio a julgar os músi-
cas até o fim da semana, de-
vendo anunciar o resultado
dentro de 20 dias. O primeiro
prêmio rio concurso é de NCiS
10 mil, o segundo de NCrS 5
mil, o terceiro rie NCr$ 3 mil,
o quarto cie NCr$ 2 mil e c
quinto de NCr$ 1 niil.

INSCRIÇÕES

Durante o dia de ontem, fo-
ram feitas 152 Inscrições, entre
as quais a de Carolina Cardo-
so de Meneses e Armando Fer-
nandes, que inscreveram as
marchas Serpentinas e Aquela
Rosa que Vocô me Deu.

O compositor Capiba, classi-
ficado no Festival da Canção,

Carolina Cardoso de Mene-'
ses agradeceu ontem, depois de
retirar eup. música, ft propa-
gáridia gratuita que teve nos
últbnos dlos, quando foi levan-!
tado o problema, dizendo que
se tivesse de íazer sozinha a
divulgação de minha ^música,
seria obrigada a gastar muito
dinheiro.' 

A Sr.a Helena Ferraz de
Abreu, uma das autoras de Teu.
Sorriso, é jornalista há mais
de 30 anos, e é vizinha do Se-
cretário Carlos de Laet, mo-
rando no mesmo edificio, en-
quanto sua parceira, Sr." Ma-
rilda Cavalcanti Horta, é pro-
fessóra. do Colégio' Pedro H." ;
INTERNACIONAL

A Comissão Executiva do
Festival da Canção vai sugerir
ao Secretário de Turismo que o
prêmio de melhor intérprete da
parte internacional do concur-
so seja denominado Troféu
Maurice Chevalier, como ho-
anenagem do Festival ao 80."
aniversário do cantor. Para o
prêmio pelo melhor arranjo da
parte internacional será suge-
rido o nome de Troféu Antô-
nio Garlas Jobim.

no concurso
fecham hoje

está participando do Concur-
so de Música de Carnaval com
Rosa do Mar, Uua Triste e Eu-
ropa, França e Bahia.

Dezenas de compositores rio
escolas rie samba já estão ins-
crltos no concurso, entre 03
quais Darci Fernandes Mim-
teiro, autor da samba-enréclo
ria Mangueira no último carna-
vai — O Mundo Encantado <li:
Monteiro Lobato. — Darci está
participando com Você Errou
Também, Quero Sorrir e So»
Ue Opinião.

Pixinguinha também está
inscrito no concurso, assim co-
mo o decorador Júlio Sena, que
concorre com o samba Carna-
vai Alegria do Povo, e Zé Kéti,
que inscreveu a marcha Nosso
Carnaval e o samba Amor do
Carnaval.

As músicas vencedoras do
concurso serão obrigatòriamen»
te executadas em todos os bai-
les oficiais do próximo cama-
vai e nos bailes carnavalescos
dos clubes que aderirem à ini-
ciativa.

Português diz que proposta
de unificação da língua em
debate no CFC é apócrifa

Uma carta do lingüista Arion Dalinha Rodrigues, afir-
mando ser apócrifo o documento de unificação da língua
portuguesa em estudo no Conselho Federal de Cultura, íoi
lida ontem pelo conselheiro Artur César Ferreira Reis como
"uma denúncia que é um escândalo, porque mostra que
trabalhamos sobre um documento que não foi aprovado
em Coimbra".

Após breve estudo da carta e comparação dos textos, o
Sr. Pedro Calmon afirmou ser leviana a afirmação do autor
da carta, "por serem as afirmações irrelevantes e não
.trazerem nenhum elemento nôvo".

elogia
iros
m

água do Rio
Pela primeira vez a água dis-

tribuida ã população do Rio de
Janeiro mereceu um elogio, que
íoi enviado pela Associação
Brasileira de Indústrias de Ho-
téis ao Governador Negrão de
Lima "cumprimentando a alta
administração do Estado pelos
excelentes resultados obtida? na
melhoria das condições sanitú-
rias da água riistrubuída á Ci-
dade".

A mensagem ó assinada pelo
Presidente da ABIH, Sr. Edu-
ardo Tapajós, que diz "ser tão
evidente a melhoria que é imi-
til qualquer argumento tenden-
te a evidenciá-la". Cita como
exemplo o fato de que o Hotel
Glória possui. uma estação de
tratamento própria, que antes
retirava da água grande quan—
tidade de detritos. "Hoje ela
está sem utilização" — conclui.

Diz ainda a mensagem que a
indústria hoteleira manifesta o
profundo reconhecimento a to-
dos quanto colaboraram pura o
sucesso da melhoria ria ávcun rio
Rio Cie Janeiro. Já anterior-
mente a CED..G recebera de
vários hotéis dn Guanabara, es-
pecialmente dc alguns localiza-
dos na Avenida Atlântica, con-
gratuiações pelos trabalhos de
reforço do suprimento de água,
sobretudo agora que se aproxi-
ma a Reunião do Fundo Mone-
tário Internacional.

POLÊMICO

Em estudos há um més no
Conselho Federal de Cultura,
o parecer da Câmara de Le-
tras feito pelo escritor Guima-
rães Rosa, rejeitando a pro-
posta de unificação do Simpó-
sio de Coimbra, está provocan-
do polêmica no órgão.

A carta lida pelo Sr. Artur
César Ferreira Reis foi envia-
da no dia 17 dêste mês e, se-
gundo o Sr. Manuel Diegues
Júnior, "o autor é um Hn-
gtiista dc projeção internacio-
nal e teve apenas a intenção
de apresentar subsídios ao as-
sunto".

Segundo a carta o documen-
to que contém a proposta de
unificação da Língua Portu-
guêsa e que está sendo es-
tudado pelo Conselho Federal
de Cultura não é o aprovado
no Simpósio de Co im bra.
Apontou o lingüista duas dife-
renças essenciais: o votado
tem cinco propostas c o deba-
tido atualmente apenas qua-
tro.

Convidado para apresentar
.sua posição à unificação —
conteúdo de parecer elaborado
e aprovado no Conselho Fe-
deral de Educação — o Sr.
Celso Cunha reuniu-se ontem
com a Câmara de Letras, e
afirmou não ter a carta qual-
quer característica mais gra-
ve, porque "discute apenas uni
detalhe sem importância".

Disse o Sr. Celso Cunha que
o documento por éle entregue
ao Conselho Federal de Educa-

. ção, do qual é membro, tem
apenas uma diferença pequena
do apresentado agora pelo Sr.
Arion Dalinha Rodrigues, uma
vez que na comissão de reda-
ção final não se modificou
quase nada.

NAO _J O DONO

Pedindo desculpas por estar
sempre pedindo a palavra e ex-
plicando o seu parecer contra-
rio á unificação, o escritor
Guimarães Rosa, afirmou não
ser o dono ilo assunto, "o que
.seria ridículo", "mns quero
apenas dizer que os meus co-
legas devem cuidar desta ma-
teria com muita atenção por-
que, em caso contrário, êste

Conselho estará se condenan-
do à morte rápida.

O assunto é por excelen-
cia endereçável ao Conselho —
acrescentou — e acho mesmo
que não deve ser estudado
apenas por íilólogos ou lin-
güistas, mas sim pelos homens
de cultura, na sua parte fun-

.cional, e por êstes outros na ¦
parte técnica.

MUITO TEMOR

Temo pelo Conselho Fe-
deral de Cultura — acentuou
o autor de Tutamcla — e não
quero ser chamado de esquizo-
frênico, mas reafirmo que o
assunto tem que ser discutido
sem mutilação, e se o encer-
rarmos com evasivas, êste ór-
gão se transformará somente
em regulador e distribuidor de
verbas.

Ao explicar como se sentiu I
ao rejeitar a proposta de Co-
im.bra, o escritor disse ter íi- ;
cado em situação delicada
"porque deplorava tal posição, ¦
achando que poderia magoar j
ou ferir os autores, que sáo ;
homens de grande valor", mas
a êle pareceu que tsso dever
se impunha.

UM GRANDE PAIS

O Sr. Guimarães Rosa aflr-
mou que o Brasil é um grande
pais e por isso "devemos es-
tudar aqui o que tem sido tra-
tado em Portugal até agora",
apresentando as próprias rei-
vlndicações brasileiras quanto
in, ortografia e tratando tam-v

-bém de unificar a língua den-
tro do próprio Pais.

O escritor disse ainda que as ,
dicionários brasileiros estão
"pejados de erros etmológicos
e ninguém pensa no estudo da
situação ortográfica brasileira
rea!, para que as reivindica-
ções sejam apresentadas e dis-
cutidas".

O Sr. Gilberto Freire, em i
nparte, confessou que se con-
sidera incompetente para opi- .
nor sóbre os aspectos técnicos
da reforma ortográfica, "por-
que um escritor não é ao mes-
mo tempo chofer e mecânico".
Explicou que "o chofer conduz
rs palavras, mas não entende
obrigatoriamente da sua me- ;
canica". i

—



Cerco
policial

Mário Martins

O Sindicato dos Jornalistas
da Gun nabara saiu em defesa
do jovem repórter Carlos An-
dré Marcier, que está sendo
processado por autoridades j
policiais em quatro Varas Cri- '
minais desta Cidade. Todas
essas quatro ações se baseiam
em um único artigo daquele
jornalista, publicado no Çor-
re/p da Manhã, sob o titulo
SNI Vê 20 Anos de Policia.
Corrupta. Do que depreendi
na leitura da reportagem ci-
tada, seu autor teve acesso
aos arquivos daquele órgão íe-
deral, ou ao menos teve em
mãos uma cópia de relatórios
da j& íamosa entidade de es-
pionagem. Impressionado com
o que lera e na convicção de
que estava cumprindo com o
seu dever de profissional,
transcreveu os tópicos mais
fortes, que atingiam nominal-
mente uma dúzia de delegados
da nossa Polícia. Percebe-se
que ali não hà invenção, ima-
ginação ou intenção de calú-
nia. Apenas zelo pela missão
profissional c demonstração de
coragem pessoal na divulgação
do assunto. Seu objetivo não
íoi o sensacionalismo, mns a
idéia de defender a sociedade
contra o que lhe parecera uma
máquina montada em deferi-
mento da população.

De minha parte admito que
a fonte das referidas informa-
ções mão é das mais válidas,
já que ali é uma espécie de
vala comum de tudo quanto é
paixão, denúncia, intriga, de-
lação, enfim desse cortejo de
infâmias acobertadas pelo ano-
nimato que sempre ceva tis
vinganças mesquinhas e a vo-
lúpia dos subornos secretos.
Cartas André Marcier, entre-
tanto, considerando que não
tinha o direito de esconder os
íatos narrados no documento,
divulgou-os, abrindo dc públi-
co o debate que se processava
exclusivamente nos iKirões rios
organismos de investigações
policiais. As conseqüências não
se fizeram esperar. Algumas
das autoridades citadas cai-
ram-lhe cm cima. Nâo de cas-
set ete. Tampouco se reunindo
para, em conjunto, constituir
um advogado e lhe mover um
processo por crime de impren-
sa. Hábeis, como ninguém,
habituados com as malhas da
lei e os respectivos rasgões da
rede, dividiram-se por quatro
processos diferentes, sob Va-
ras diferentes.

fi o qus, em linguagem de
contraven tores. p o de r-s e-i a
chamar de cercar o bicho pe-
los quatro ladns. Fica difícil
escapar. Uma autêntica bati-
áa policial. Como é que o ra-
paz vai conseguir levar os ar-
quivos secretos do SNI até a
presença de quatro juizes, a
íim de provar que nada, in-
ventou? Basta, pois, que um
dos quatro magistrados consi-
dere que houve leviandade em
üe noticiar fatos incapazes de
comprovação para o repórter
conhecer o sol quadrado. Ain-
tia que nas outras três Varas
seja inocentado de cuipa.

A prevalecer a., trema urdi-
da, nenhum, jornalista, dai por
diante, poderá, sem riscos cer-
tos, cr i 11car ,determinados
agrupamentos humanos, nem
sequer um time de futebol. Se
disser, por exemplo, que o
Vasco atuou do maneira sus-
peita, poderia sofrer onze pru-
cessas isoludus, Acabaria con-
denado. já que em algum tri-
bunal acabaria por esbarrar
com um torcedor vascaino dis-
posto a lavar a honra do ciu-
be. A manobra, portanto, é
hábil demais para poder vin-
gar. A Justiça não nasceu on-
tem iiara entrar de anjinho
nessa canoa policial. Se nin-
guém pode ser punido mais de
uma vez pela mesma íalta, —
rezam os códigos —, é óbvio
que uma mesma falta não po-
dera ser julgada, ao mesmo
tempo, em cada sala de nos-
sos Tribunais.

Dh-etor-Prcíddíntc: j
C. Pereira- Carneiro i

Cartas
dos leitores

jansaismos'
"Reíerlndo-m* ao artigo totlra-

lado Farisalsmos d* autoria da
Tristfio d's AJioj-ds, publicado na
JORNAL DO BRASIL do dia 14 de
Botombro, íkuría pato ee V. S.
bb dliçnaííe mandar publicar os
ceiruüit«i conrcivtirios:

O artigo *m pauta menciona"grupos <le estudantes que faziam¦uma demf<nstraç6.o diante do Par-
lamento sueco. O protesto dos «s-
tudantes era contra oe dignos re-
present»at.üs do povo kuíco qu»li-avlam negado créditos de au::l-
31o oos ]íovo5 em via de desenvol-
vlmento".

Esta formulação e as rcflex&es
qü« so sesruem, dfio ao leitor a
Idéia errônea de que a Suécia nao
contribui para o auxílio aos paisesbu b-desenvol vidos.

, Na ocasião a que se refere o
autor do artigo, o Parlamento
r.üeco acabava de decidir tóbre
um importante aumento das ver-
bas destinados ao auxilio técnico
busco. O motivo que levou os es-
t/udan-bes à demonstração foi que€1*3 eram da parecer <iue o au-
mento era por demais modesto.

O aumento concedido peio Par-
lamento para o ano orçamentário
1967/68 é de 16";. Como termo de
comparação, posso mencionar queo aumento para as despesas totais
mí orçamento nacional nSo íol
mais do que 8<i.

Posso acrescentar que a tradl-
çfto sueca no que se refere & aju-
da técnica aos países em desen-volvimento data da década dos 30.om outras palavras, de multoantes do termo "oju-da técnica"
Be tornar u&ado.

Falar, portanto, *mx.í-. caso es-
pecífico, de "Isolaclonlsmo6 do» .
países ricos em face dos paises po-bres..." não me parece apropria-
«lo.

Mlnlstro Lennart Westerberj,Encarregado de Negócios da Sué-cia — Rio, GB."

Encosta segura
"Com referência i noticia pu-bllcada no JORNAL DO BRASILde 2-7-67, sob o titulo Encosta daRua Visconde de Niterói aindaameaça ruir, informamos que o7.° Distrito de Obras Já cor.st.niiuuma muralha de arrimo na refe-rida encosta e procedeu à repara-

ç&o do buraco.
Mário Lopes Galves, Administra-dor Regional — R)0, GB."

DO
Rio, 20 de setembro Je 1967

Diretor:
M. F. do Nascimento Brito

Nações Unidas-1967

Coisas €la Política

Edltar-diefe:
Alberto Dincs

Como de costume,' abriu-se ontem a Sessão
Ordinária da Assembléia-Geral das Nações Unidas.
Há vinte c dois anos que na terceira terça-feira de
setembro sc instala o grande órgão das Nações Uni-
das, para uma sessão que, dura três meses. É a mais
importante reunião politico-diplomática da vida
da moderna comunidade das Nações. Com o in-
gresso maciço dos novos Estados independentes e
em que pese a ausência da China comunista, pode-
se dizer que boje o princípio da. universalidade,
pedra angular da Carta da Organização, tornou-se
uma realidade concreta e visível. Nada menos de
122 países enviam seus representantes para debate-
rem em Nova Iorque os grandes problemas do con-
vívio entre as Nações. Com as suas sete comissões
de trabalho funcionando, a Assembléia-Geral das
Nações Unidas eqüivale à realização de sete con-
ferencias internacionais plenárias simultânea-
mente.

As Nações Unidas são, na realidade, a grande,
para não dizer a única, experiência de uma organi-
zação internacional global. Sua predecessora, a Liga
das Nações, já nascera morta, pois a ausência de
uma das grandes potências, os Estados Unidos re-
duzira a sua dimensão a um quase prolongamento
da famosa Grande Política dos Gabinetes Europeus,
que precedera a I Guerra Mundial. Vinte e dois
anos depois de São Francisco, só o mais negro ceti-
cismo poderá negar os serviços que a Organização
prestou à humanidade. As Nações Unidas não de-
vem ser julgadas pelos resultados reais e concretos
obtidos, que no terreno extremamente difícil dos
problemas políticos não são espetaculares, mas à
luz da consideração do que seria a alternativa do'
sua inexistência. Teria o mundo atravessado sem
nm conflito de conseqüências catastróficas os quin-
ze anos de guerra fria, não fora o poder modera-
dor, a válvula de escape das grandes tensões, que
são as Nações Unidas? Palestina, Líbano, Caxe-

mira, Suez, Coréia, Congo, Chipre são nomes que
evocam crises políticas graves, cada um deles um
marco de dias difíceis que a Organização viveu e
dos quais surgiu sempre engrandecida e revigorada.

A ONU é o fruto de um momento histórico
e providencial de euforia, logo depois da II Guerra •
Mundial, que jamais poderia ser reconstituído. O
acordo básico entre as grandes potências, de quesurgiu a Carta, dificilmente poderia repetir-se.
Portanto, não há alternativa possível: as Nações
Unidas são a única e a última esperança de uma
paz estável. Com o advento dos armamentos nu-
cleares se pode ir mais além e dizer que represen-
tam a garanlia única para a sobrevivência da pró-
pria espécie humana.

A XXII Assembléia-Geral se inaugura em um
ambiente carregado de ameaças e em um mundo
pejado de graves problemas. Sua vasta agenda de
93 itens cobre todas as questões vitais para o con-
Vívio pacífico entre as Nações. No meio das vicis-
situdes e dos perigos da hora presente, da cruel
e decisiva guerra das grandes ideologias políticas
que se trava no Vietname, do Oriente Médio in-
flamado de ódios e paixões que a trégua votada
pelo Conselho de Segurança apenas sopitou. da
sombra ameaçadora que é a Cbina continental,
gigantesca Nação enlouquecida, das muitas fricções
localizadas como Caxemira. Chipre e outras, uma
luz de esperança e de otimismo surge com o acôr-
do das superpotências sobre o problema central do
desarmamento, que é a não proliferação das armas
nucleares.

Os votos de todo o mundo são de que nesta
vigésima segunda Assembléia-Geral as Nações Uni-
das consigam todos os êxitos possíveis e que prós-
sigam na jornada difícil e tumultuosa iniciada em
São Francisco nos idos de 1945, decisiva hoje até
para a preservação da existência do homem na
face da Terra.

Vôo Demagógico
Não é por íalta de trabalho que o Sr. Jarbas

Passiirinho desata de nôvo a voz para entoar a ma-
viosa melodia da socialização da medicina previ-denciária brasileira. Quer exatamente fugir às res-
ponsabilidades que esperam inutilmente por êle,
há seis meses. O Ministro do Trabalho não é um.
bom exemplo dc.-dedicação à-rotina diária, Lie
trouxe para o plano federal a convicção messiüni-
ca e. da alta conta de salvador èiu que se tem. con-
templa com tédio infinito a responsabilidade lm-
roçrátipa. Reserva-se pára os grandes lances, cujos
limites ultrapassam a fronteira da política parainvadir o território da demagogia.

0 Ministro do Trabalho, eni matéria de poli-tica salarial, por exemplo, é uni Orfeu refugiado
em silêncio. Antes da Revolução, o Brasil não con-
seguiu fixar diretrizes racionais para a remunera-
ção do trabalho, como componente da economia.
San Tiago Dantas preocupou-se com a matéria,
quando Ministro da Fazenda, mas a aceleração de-
magógica c subversiva cortou-lhe a iniciativa. Por
fim, o Governo Castelo Branco estabeleceu a po-lítica salarial, assunto que em mais de uma opor-
tunidade levou o Presidente da República e os
Ministros de Eslado a participarem da reunião do
Conselho de Política Salarial.

Esta página recente parece remota, diante do
descaso do atual Ministro do Trabalho, que deixa
o assunto ã deriva das influências funestas da de-
magogia. 0 Sr. Jarbas Passarinho, que tem indi-

zível prazer em ouvir o próprio canto, preferemodular generalidades sobre a socialização da me-
dipiiíii do que assumir a responsabilidade de acom-
panhar os estudos para a fixação de níveis rèalis-
tas de salários.

Deliberadamenle, o Ministro do -Trabalho
bu.-ca na utopia da socialização, que países estru-
I tirados experimentaram para. diante do 

'malogro,

voltar atrás, uma desculpa melodiosa para o seu
comodismo, ambicioso. A socialização não é, nuu-
ca foi, nem será matéria séria, enquanlo a Previ-
dência afundar-se em inoperância diária. Sociali-
zar a deficiência médica dos órgão? da Previdên-
cia é um acinte aos assalariados, que contribuem
Iodos os meses para custear-lhe a ineficiência pro-verbial.

Sóbre a unificação da Previdência, que a Re-
volução teve a iniciativa de fazer, o Ministro Jar-
bas Passarinho não diz nada, porque êste é capí-
tulo administrativo *e não foi para isto que êle
aceitou a Pasta compensatória. Para dar urn passo,da unificação no papel para a unificação efetiva,
faltam-lhe pernas: prefere as comodidades altis-
sonantes e embriagadoras dos grandes vôos políti-cos. Por isso, debaixo de seus olhos, os grupos mais
solertcs e mais ativos, cujo fastígio antecedeu o
31 de março, sentem-se autorizados a agir livre-
mente, noi sentido dc desacreditar a unificação da
Previdência e arquivar a política salarial da
Revolução.

Caso de Polícia
A FUEC anuncia para hoje uma concentração

de protesto contra a reunião do Fundo Monetário
Internacional e o Acordo MEC-ÚSAID. Que signi-
fica esta estranha sigla? Que quer dizer FUEC?
Serão acaso os estudantes que comem de graça, ou
por preço simbólico, no Restaurante do Calabou-
ço? Será que são os que depredaram a Casa do
Estudante, danificaram as máquinas da SURSAN
e os sinais de trânsito do AtênV? Se são mesmo
aqueles, não são estudantes, não merecem respeito
nem consideração; não representam a mocidade
estudantil da Guanabara, nada têm em comum
com a cidade, com o País, com a Nação.

Ainda ontem, inconformados com a demoli-
ção do restaurante, os desordeiros agora reunidos
sob a sigla da FUEC promoveram manifestações e
passeatas, comícios e protestos, num esforço irra-
cional para impedir a realização de uma obra es-
sencial ao progresso da cidade, como é o trevo
do aeroporto, ironicamente batizado "dos Estu-
dantes".

Hoje, o pretexto da agitação é o de anteontem
— o Acordo MEC-USAID —, a que sc acrescenta
a reunião do FMI, por motivos óbvios. 

'

Ora, não bá mais como consentir que uma
minoria de agitadores, estudantes profissionais,
continue a valer-se de todos os pretextos para tu-
multuar a vida do Rio de Janeiro.

Acobertada pela relativa impunidade que

lhe dá a pretensa qualidade de estudantes, o que
faz esta malta de arruaceiros é tirar toda a respei-
tabilidade possível às reivindicações estudantis.
Os estudantes certamente têm e devem ter reivin-
dicações, muitas legítimas e dignas de considera-
ção. Mas os estudantes não podem — e ninguém
pode, em nome deles — pretender impor a toda
a coletividade o seu ponto-de-vista sobre todos os
problemas, especialmente da maneira estabanada
que escolhem sempre para fazê-lo.

Por mais respeitáveis que fossem os mo,tivos
para uma manifestação de protesto contra a reu-
mão do FMI uo Rio, bá um compromisso mínimo
com a comunidade que todo cidadão deve manter,
estudante ou não, se quiser valer-se da proteção
da lei e beneficiar-se das vantagens da vida numa
sociedade organizada.

No caso presente, que temos? Um protesto
contra a reunião do FMI é, no mínimo, um gesto
inconseqüente e irresponsável, na nielhor das hi-
póteses altamente discutível. Dc outro lado, quem
protesta? A FUEC. Mas que é a FUEC? São os
estudantes cariocas? São os estudantes brasileiros?

Não. A FUEC não é nada disto. A FUEC é
um grupo dc baderneiros, de falsos estudantes,
um troço de privilegiados, caronas do favor oficial.

É demais. Os excessos da FUEC e suas con-
gêneres precisam encontrar pela frente uma enér-
gica repressão policial. O caso é de Polícia.

ARENA deve ajudar Governa
a definir estratégia política

Brasília (Siicursal) —
Afimia o Deputado Ra-
fael de Almeida Maga-
Ihães que o caminho que
conduz à participação
dos poliiicos no Governo
está muito mais próximo
tio que há dois meses. O
desbravam ento do car-
rascal ntvolucionário é
difícil e exige tempo. Mas
já se teria aberto tima
senda, áa qual se entrevê
a estrada da normalida-
de democrática.

Nas declarações do Ma-
rechal Costa e Silva em
sua última entrevista à
imprensa, o representan-
te carioca funda o seu
otimimio, ão qual parti-
cipa com idêntico ardor
o Deputado Cid Sampaio.
Integram estes dois par-
lamentares o reduzido
grupo dos políticos que
procuram convencer o
Governo ãe que dispõe de
meios institucionais efi-
cientes para afirmar o
sistema de Poder implan-'
tado pela Revolução, sem
o recurso perigoso aos
instrumentos repressivos,
cuja utilização pode ge-
rar retrocessos.

Se não convenceram o
Governo, pelo menos se
mostram convencidos de
que o Governo se intei-
rou da tarefa política es-
sencial que lhe compete
executar: fazer operar
em plenitude o sistema
consagrado na Constitui-
ção. Entendem que tal
sistema é democrático e
que a normalidade demor
crática será alcançada
quando o seu funciona-
mento transformar-se em
rotina.

Conseqüência

Os Deputados Rafael
de Almeida Magalhães e
Cid Sampaio destacam,

na entrevista ão Maré-
chal Costa e Silva, ãois
aspectos que, embora
possam parecer âesvin-
culaáos, guardariam es-
treita e lógica ligação: as
diretrizes administrati-
vas e as diretrizes políti-
cas.

De um lado, o Presi-
dente ãa República enfa-
tizou a orientação âo Go-
vêrno no campo ãa tec-
nologia nuclear, ãa poli-
tica externa, âo seguro,
dos fretes marítimos in-
iernacionais, ãos trans-
portes e âo café. Em to-
ãos esses setores, anun-
ciou posições reais, que
traâuzem uma política
âe afirmação nacional
voltaãa para o âesenvol-
vimento. De outro laão, o
Presiâente teria procla-
mado com "coerência sis-
temática", ao responder
a perguntas sobre o;iss-
toes políticas, que tais
questões estão afetas ás
forças políticas.

O Sr. Rafael de Almei-
da Magalhães observa
que- as premissas arma-
das no terreno ãa aâmi-
nistração têm conseqüên-
cias políticas inelutáveis.
O Sr. Ciã Sampaio acen-
tua que o Marechal Costa
e Silva revelou consciên-
cia âésse fato, ao convo-
car as forças políticas a
que assumam suas res-
2)onsabilidades, ajudando
o Governo a mobilizar o
País para a realização de
sua obra.

Mas o que os âois depu-.
tados consideram funãa-
mental em- toda a entre-
vista, aquilo que abriria
perspectivas aniriiaãoras-

é a afirmação categórica
âo Presiâente ãe que o
País vive em plena âe-
mocracia. "Feita essa
afirmação nos termos em
que foi feita", üiz o Sr.
Rafael ãe Almeida Maga-
Ihães, "o Governo terá
que lhe dar conseqüên-
cias. Não poderá enfren-
tar a írente ampla com
instrumentos de força. A
írente é legítima e tem
ãe ser combatida políti-
camente.

Estratégia

Reconhecem os Srs.
Cid Sampaio e Rafael ãe
Almeida Magalhães que
o Governo ainda não de-
finiu uma estratégia po-
lítica. Animam-se, porém,
âiante daquela declara-
cão do Marechal Costa e
Silva, porque ela fixaria '

a determinação de fazer
funcionar o sistema, as-
segurando a evolução do
País de acordo com as li-
nhas democráticas traça-
das pelo próprio sistema.
Para isso, o Presiâente
ãa República precisará
firmar uma estratégia
política e, em conformi-
áaâe com ela, estabelecer
a. coorãenação entre o
Governo e a base política
que o apoia.

À ARENA competiria,
em- face áo que âisse o
Presidente da República,
propor e ajudar o Govêr-
no a traçar a estratégia
política destinada a co-
brir seus objetivos dentro
âo sistema democrático .
criada pela Revolução.....'.';•

Reflexões sobre a. Revolução Comunista
J. P. Gouvêa Vieira

Êste ano de 1967 assi-
nala o centenário da pu-
blicação de O Capital, de
Karl Marx, e o cinqüen-
tenário quer da revolta
popular de março de 1917
— que teve como conse-
qüência a queda do tza-
rismo, em 15 do mesmo
mês, com a subida ao po-
der da ala moderada do
Partido Social-Democra-
ta — quer da Revolução
de outubro de 1917, com
a vitória dos bolchevis-
tas, a ala extremada do
mesmo partido, chefiada
por Lênine.

É um ano, portanto, de
grandes comemorações e
festejos nos países sócia-
listas, e deve ser um pe-
ríodo de reflexão para as
outras nações.

De reflexão, em pri-
meiro lugar, sobre a obra
de Marx, que, na parte
crítica ao sistema econô-
mico e social então vi-
gente, analisa com a
maior acuidade os males
do liberal capitalismo,
mas que na parte dita
construtiva sugere, como
inevitável, a implantação
de um regime inteira-
mente irreal, em grande
parte porque baseou tô-
da a sua teoria nas pre-
missas falsas do materiar
lismo histórico, que ad-
mitia uma luta entre as
classes sociais, sem qual-
quer possibilidade de en-
tendimento e sem a me-
nor concessão de parte a
parte, o que não ocorreu.

Muito mais importan-
te. porém, que o exame
do pensamento de Marx,
a nosso ver, é a medita-
ção sóbre a revolta de
março e a Revolução de
outubro de 1917.

A revolta de março de-
monstra que um povo,

com fome e sem qualquer
ideal a defender, é levado
a revoltar-se contra tudo
e contra todos. Contra o
governo e mesmo contra
os chefes dos partidos da
oposição, aceitando todos
os riscos de um movi-
mento de rebeldia, inclu-
sive a própria morte.

Outrossim, uma vez
iniciada a revolta popu-
lar, ela contamina a to-
dos, sendo o exército im-
potente para conter as
massas, mesmo porque.
as suas fileiras são com-
postas do próprio povo,
em uniforme.

No entanto o povo em
revolta, por mais absur-
do que pareça, não é ex-
tremado. Mesmo depois
de senhor da situação
prefere transigir e transi-
ge, aceitando de bom gra-
do um governo de coali-
zão, isto é, de írente am-
pia, liderado pelos mode-
rados.

A Revolução de outu-
bro, porém, mostra, a
quem tem olhos para ver,
que um governo de coa-
lizão chefiado por mode-
rados é, para os extrema-
dos, um estado-tampão
ou estado-biombo, que
eles aceitam enquanto
preparam a sua traição
ao regime do qual eles
próprios participam.

Esta Revolução e, es-
pecialmente, os seus pre-
parativos, também, ates-
tam que a transigência
com os extremados só
serve para fortalecê-los e
aumentar as suas exigên-
cias, que se tornam cada
vez maiores até a vitória
final, com a tomada do
poder, por um golpe de
uma minoria ousada e
atuante.

É evidente que a im-
plantação do socialismo
comunista, na Rússia,
apresenta muitos e gran-
des fatores negativos, es-
pecialmente para a pró-
pria classe operária, a
quem foi prometida e da-'
da a libertação do capi-
talismo liberal, mas, em
contrapartida, lhe íoram
impostos todos os ônus
do capitalismo de Estado.

É inegável, porém, que
a Revolução Russa, como
a Revolução Francesa, fi-
xa um marco na história
da humanidade.

Assim como a Revolu-
ção Francesa no século'XIX —apesar de todos'
os seus horrores — coh-
tribuiu, e grandemente,
para a implantação de
um regime político mais
humano e mais razoável
no mundo inteiro, é in-
discutível que a Revolu-
ção comunista está coo-
perando — de forma in-
direta — para que a or-
dem econômica em todo
o universo seja mais jus- .
ta.

E, hoje em dia, depois
que o povo russo pagou
com mais dé seis milhões )
de mortos o ônus da im-
plantação do regime co* •
munista, a Rússia é o
único país do mundo que
marcha para a direita,,, ^
enquanto todos os outros
fazem exatamente o in- 

',

verso.
Assim, contraria ndo

mais uma vez Marx, é .
bem possível que dentro ,
de alguns anos, no mun-
do ocidental, o democrá- i
tico e o comunista pos- j
sam vir a se entender, co-.
mo se compreenderam no
século passado os povos .
sob o regime republicano
e as nações monárquicas, ;¦

yy
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Andreazza recebe estudos
para construir terminais
salineiros no R.G. do Norte

Os estudos finais sobre a viabilidade da construção dos
terminais salineiros de Areia Branca e Macau, no Rio Gran-
de do Norte, foram entregues ontem ao Ministro dos Trans-
portes, Coronel Mário Andreazza, com uma antecedência
de 15 dias em relação ao prazo estipulado.

Os terminais — que permitirão uma redução de 43 a
49% no preço do sal — deverão ter suas obras iniciadas no
dia 15 de março, quando se comemorará o primeiro aniver-
Eárlo 'do Governo Costa e Silva, e estar prontos dentro de
três anos.

ESFORÇO CONJUNTO

ESFORÇO CONJUNTO
! Dirigindo-se aos salineiros e
diretores das companhias en-
carregadas do estudo da viabi-
lidade, o Ministro Mário An-
dreazza íêz um discurso cuja
tônica íoi a__xetomada de um
esforço conjunto do Governo e
da iniciativa privada. O Dire-
itor-Presidente do TERMASA
(Terminal de Macau SA), Sr.
Paulo Ferraz, e o Diretor-Pre-
sidente do TERSAL (Terminal
Salineiro de Areia Branca) Sr.
Antônio Florêncio de Queirós,
discursaram também, abordan-
do o mesmo lema.

Os terminais de Macau e
Areia Branca estão orçados res-
pectivãmente em NCr$ 
20 687 000,00 e NCrt 
19 710 000,00. — Com eles se-
rá possível uma estocagen. de
S0 000 toneladas e carregar um
navio de 25 000 DWT ou 14
metros de calado em um só
dia. A sua extensão total é de
9 mil metros, dos quais 8 mil
dentro do mar. As obras serão
executadas pela Terminal Sa-
lineiro de Areia Branca e pela
de Macau.

Para os estudos de viabilida-
de foi constituída uma comls.
são mista, com representantes
do Governo e empresas priva-
das, e ainda um convênio en-
tre o Departamento Nacional

de Portos e Vias Navegáveis e
& Diretoria dê Hidrografia e
Navegação da Marinha.

A ENTREGA

Em solenidade realizada, no
gabinete do Ministro dos
Transportes, os salineiros. do
Rio Grande do Norte e es fir-
mas encarregadas da constru-
ção dos terminais de Macau e
Areia Branca fizeram a en-
trege, ao Ministro Mário An-
dreazza da»-suas conclusões 6
sugestões.

Entre os vários oradores que
usaram da palavra destaca-
ram-se os discursos dos Srs.
Antônio Florêncio de Quei-
rós, da Tersal, que ressaltou
o apoio do Governo à obra, e
o do Sr. Paulo Ferraz que
também agradeceu ao Minis-
tro dos Transportes o incenti-
vo para a realização tío em-
preendimento.

Falando ao final, o Ministro
Mário Andreazza disse que "to-
dos os empreendimentos desta
natureza serão recebidos de
braços abertos pelo Ministério
dos Transportes" e pediu que
as obras tivessem Início no dia
15 tie março de 1968, quando
se comemorará o primeiro «ni-
versário do Governo Costa e
Silva.

CPI sobre corrupção na
Secretaria de Segurança
realizou sua l.a reunião

A Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investi-
gar a procedência das denúncias formuladas pelo General
Jaime Graça sobre corrupção na Secretaria de Segurança
reuniu-se ontem pela primeira vez, escolhendo o Deputado
Couto e Sousa para seu relator e solicitando a presença
tío General Jaime Graça, para prestar depoimento, no dia
29, às 10 horas.

A escolha do relator, que acumulará a VIce-Presidên-
cia da Comissão, gerou protestos dos deputados oposicio-
nistas, mas o Sr. Rossini Lopes, que presidirá a CPI, afir-
mou ser o cargo de confiança e não abrir mão da escolha.
CORRUPÇÃO

Durante a reunião de insta-
lação, que íoi rápida, o Sr. Fio-
ravante Fraga, sem entender
o sentido de ironia na afirma-
ção do Sr. Aluisio Caldas, de
que não havia corrupção na
Polícia, disse realmente não
haver corrupção na Policia,"mas isto não é de estranhar,
porque ela campeia no próprio
Governo".

Disse ainda o Sr. Fioravante
Fraga que aceitou a sua indi-
cação para a CPI dn, corrup-"ção "porque tôdas tis anterio-
res terminaram por denunciar

apenas pequenos policiais; dei-
xando à solta os grandes da
Polícia".

Indagado pelo Sr. Aluisio
Caldas sóbre se "os grandes da
Polícia participavam da cor-
rupção", afirmou que "comem,
e comem alto". Os Srs. Fabia-
no Vilanova e Aluisio Caldas
solicitaram, neste momento,
que o Presidente da CPI fizes-
se constar em ata a afirmação
que acabara de ser feita. O Si.
Rossini Lopes negou-se, dizen-
do que a CPI íóra instalada"para investigar e não para que
seus membros fizessem de-
núncias".

Assembléia Legislativa do
Rio Grande do Sul inaugura
hoje seu segundo palácio

Porto Alegre (Sucursal) — O segundo Palácio do Legls-
.ativo gaúcho será inaugurado hoje e o novo prédio, mo-
demo e bonito, substituirá o velho casarão onde, desde
1835, gerações de políticos fizeram sua carreira e trabalha-
ram pelo Rio Grande do Sul.

As festividades de inauguração começarão às 10 horas,
quando serão recepcionadas as autoridades e convidados
especiais no vestibulo nobre do Palácio, sendo depois has-
teádas a3 bandeiras do Brasil e do Estado, seguindo-se
então uma revoada de pombos e a Inauguração das placas
comemorativas.

PALÁCIO FARROUPILHA

O novo Palácio do Legislatl-
vo, que será inaugurado na
data consagrada à Revolução
Farroupilha e por isso será
batizado de Palácio Farroupi-
lha, foi construído em oito
anos. Apesar de não estar com-
pletamente concluído, já tem
prontas todas as Instalações
Indispensáveis aos trabalhos
legislativos.

Com 22 mil metros quadra-
dos de área construída, em 12
pavimentos, o custo total da
obra está orçado em NCr$ 4
milhões. De linhas sóbrias e
total ausência de artifícios or-
namentais na composição, o
Palácio tem a fachada em
mármore, vidro, alumínio e
g...ni_o e a côr predominante,
lir-z_ faixas de concreto entre
os andares, é a azul.

A obra, que não é conside-
rada suntuosa, tem, principal-
mente na decoração e comple-.
mentação através de detalhes
seus pontos mais notáveis. O
p_enário, por exemplo, cujas
paredes são revestidas de ma-
deira, tem tapetes cobrindo tô-
da a sala, assim como o £abi-nete do Presidente da Assem-
bléia, cuja ante-sala é um
exemplo de bom gosto. O hall
do plenário tem em duas pa-redes opostas, revestidas de ja-carandá da Bahia, um pontode perfeito equilíbrio, pois se
estrutura na sobriedade das
colunas de mármore e em dois
Imensos lustres de cristal.

O projeto original do Pala-
cio Farroupilha foi escolhido
através de concurso por uma
comissão Integrada por arqui-
tetos gaúchos, cariocas, paulls-tas e mineiros, em função da
unidade de composição e do
melhor esquema de circulação
e restrição da área construída,
sem prejuízo dos espaços in-
ternas. No concurso, venceu o
jovem arquiteto paulista fre-
górlo Zolko, que contou c u a
colaboração do arquiteto ale-

mão Wolígang Schoeden t do
técnico-construtor estrutural
Horst Radius.

Os trabalhos de construção,
fiscalizados pelo arquiteto Gre-
górlo Zolko, foram dirigidos poruma comissão formada pela As-
sembléia Legislativa e tiveram
na fase de escavações, as dlfi-
culdades maiores da obra. O
terreno acha-se situado sóbre
uma plataforma rochosa c hou-
ve necessidade de se utilizar
explosivos, o que se constituiu
no grande problema, pois o Pa-'
lácio Farroupilha acha-se loca-
lizado muito próximo ao Pala-
cio Piratini, ao Palácio da Jus-
tiça c ao Teatro São Pedro.

.PARA A DEMOCRACIA

A partir de hoje, deputados e
funcionários da Assembléia Le-
gislativa gaúcha passarão a
trabalhar no novo palácio, queé tido como o maior da Amé-
rica L3tina e é considerado co-
mo a primeira obra, no gênero,concebida para abrigar um Po-
der Legislativo estadual._

Na frente do novo prédiovcontinuará por algum tempo
ainda o velho palacete queabrigou Bento Gonçalves e a
1.* Assembléia Provincial e queem 1955 foi considerado inse-
guro por uma comissão da'Se-
cretaria de Obras Públicas. O
cupim e o caruncho conti-
nuarão a exercer um mandato
precário até que seja demoliio,
dando lugar a uma praça pú-blica, conforme entendimentos
Já mantidos por vereadores
pôrto-alegrenses. Caberá ao
Palácio Farroupilha continuar
sendo o palco da política rio-
granden.se, abrigando "não uma
Assembléia divorciada dos pro-blemas do povo e confinada aos
caprichosos jogos da política,
mas um órgão que, sendo po-
lítlco na mais alta acepção da
palavra, é parte fundamental
do Governo e da vida do povo
que representa".
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Andreazza recebeu os estudos das mãos de Florêncio Queirós e Jorge Pais de Carvalho

CAMDE leva
sapatos
a Mangueira

A Campanha da Muiher pe-la Democracia — CAMDE —
inaugurará amanhã às 11 ho-
ras, no Morro da Mangueira,
mais dois Bancos de Sapatos,
que venderá 760 pares, a NCrS
0,50 cada, aos alunos das Es-
colas Marechal Trompowsky e
Humberto de Campos, median-
te o compromisso assinado de
não vender, trocar ou dar os
sapatos.

As meninas serão distribuí-
dos também talco, sabonete,
shaitipoo, escova e pasta de
dente. Mangueira é o quartolocal onde a CAMDE'instala
seus Bancos de Sapatos. Ante-
riormente já foram distribuí-
dos 1 300 pares de sapatos nas
favelas do Pavãozlnho, do Ara-
rá (no Caju) e do Parque Car-
los Chagas.

Neurologista
alemão
virá ao Rio

Está sondo esperado no Rio,
no dia 1.° de outubro próxi-mo, o Professor ; Klaus Joa-
ciiim Zulch, Diretor do Depar-
tamento de Neurologia do Ins-
tituto Max Plank de Pesqui-
sas Cerebrais, na Alemanha.

O cientista alemão vem a
convite do Serviço de Neuro-
logla — chefiado pelo Dr.
Abraham Akerman — e do
Serviço de Neurocirurgia —do
Dr. Paulo Niemeyer — da San-
ta Casa de Misericórdia do
Rio.

O Professor Klaus Joachim
Zulch é um dos maiores neu-
rologistas contemporâneos. Au-
tor de vários livros, já deu
vários cursos no Brasil, cujo
Governo o distinguiu recente-
mente com a Ordem do Cru-
zeiro do Sul.

Deputado não
quer jazida
com holandês

Brasília (Sucursal) — O
Deputado Francelino Pereira
(ARENA-Minas) fêz onteni, na
Câmara, veemente apelo ao
Presidente da República para
que seja anulada a concessão
dada ao grupo holandês Muller
para a exploração de" nova ja-
zida de minério de ferro no
Município de Porteirinha, a
poucos quilômetros da Cidade
de Montes Claros.

Acrescentou o Deputado que"enquanto Minas, a Compahia
Vale do Rio Doce e a SUDE-
NE perdem para o grupo ho-
landes a jazida de Porteirinha,
estimada em 300 milhões de to-
neladas de ferro e valendo ...
NCrS 6 bilhões, os mineiros lu-
tam por obblr uma jazida de
100 ml'hões de toneladas paraassegurar a criação e instala-
çáo da AÇOMINAS".

VEPLAN E NOVO RIO ASSINAM CONTRATO
DE FINANCIAMENTO
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Nos escritórios da NOVO RIO — CMDITO IMOBILIÁRIO SJ. foram assinados 2 contratos de
financiamento com a VEPLAN IMOIilLIARIA, destinados a construção de 2 prédios, um em Copacaba-na e outro em Ipanema. As obras serão executadas em 15 e IS meses respectivamente, pela RibemboiiiEngenharia S__l. Jffj/ès financiamentos, estão moldados no plano VEPLAN DE FINANCIAMENTO, no
qual o comprador não paga nenhum reajustamento até a entrega das chaves. Apôs ocupar o imóvel e queiniciará o resgate da divida que é feito em 80 pagamentos iguais e sucessivos. Com o lançamentodos prédios "SOLAR DOURADO" e "SOLAR DE IPANEMA", vem a Novo Rio integrar-se definitiva,mente no sistema financeiro de habilitação. Afirma-se a VEPLAN mais uma vez como empresa líder
ll-Sn"""1'""''-"" PPÚiJrilitar à uma maior parcela ila população da Guanabara, a aquisição da "CASA
IROPRIA". Na foto, colhida por ocasião dà assinatura do contrato, a partir da esquerda- Dr CAR.LOS EDUARDO CORRfiA — diretor superintendente da NOVO RIO CRÉDITO IMOBILIÁRIO . 4 •
Dr. SÉRGIO DOURADO LOPES - VEPLAN IMOBILIÁRIA; Dr. MARCOS TAMHO - dir^ôrtécnico da NOVO RIO CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A.; Dr. JOSÉ ISAAC PERES - VEPLAN IMO.fílLlARIA; Dr. IIERMANO RIBEMIIOIN - RIBEMBOIN ENGENHARIA LTDA ¦ DrJEmiOUISBODIN - Consultor jurídico da NOVO RIO CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A '

CONTRABANDO: FEDERAIS VAREJAM
QUIOSQUES NO CENTRO DA CIDADE
São Paulo - Agentes do Departamento de Polícia Federal desfecharam, ontom, uma sortida de
surpresa, em charutarias e quiosques do centro cia cidade, apreendendo lâminas e aparelhos de
barbear, isqueiros, rádios de pilha, filmes fotográficos, baralhoi e até lâminas de barbear falsificadas,
artigos esses procedentes dos Eslados Unidos, Rússia e Áustria, com entrada irregular no País.'
Surpreendentemente, os policiais n»o encontram nenhum, maço de cigarros de origem estrangeira
artigo que sempre pontificou no contrabando.

Foram varejados os quiosques situados na avenida São João, 19, 128, -165, 629, 729 8151.046 e 1.120; praça João Mendes 145, 160, 309 e 150; rua Libero Bod,.r6, 390, 136 e 130-
avenida Ipiranga 820, 514 e 624; rua 24 de Maio, 95 loia 22, 229, 203 e 77 loia 19; rua Pedro
Américo, 59; Praça da Sé, 88; rua Quintino Bocaiúva, 114; rua Direita, 61 e 65;.Largo da Misericórdias
66; Proça do Patriarca, 78, 7.° andar e 96; rua Otávio Gabus Mendes, 39; rua 7 'de 

abril, 325,
298, loias 10, 9 e 14, 52 t 125, loia 31; rua Barão de Itapetininsa, 112 e .309; rua Bráulio Gomes!
115 loia 6 e rua Xavier de Toledo, 226. As quinquilharias apreendidas não chegam a valer um.n.ll.tio de cruzeiros velho:.

Na hora em quc a Imprensa era inteir.-.da dos pormenores, verificou-se um desentendimento
entre (os agentes e o chefe do Serviço de Repressão ao Contrabando do DPF, porque êste não
havia tido notilicado, com antecedência, da "blitz" desencadeada por seus subordinados.

(Transcri.o do "Diário Popular", de 2/9/67)

Quando precisar de
eficiência utilize sempre
os serviços do
BANCO COMÉRCIO
E INDÚSTRIA •
DE MINAS GERAIS SA.

"*

Padrão
em serviços
bancários

/

Estatisação
pode parar
a Justiça

: a' estatlzação do seguro de
acidentes do trabalho pode-
rá provocar a paralisação
ra recém-criada Justiça Fe-
deral, pois vai retirar da
Justiça dos Estados a com-
petência para o julgamento
das causas de acidentes do
trabalho, transferindo-a pa-
ra o novo órgão do Poder
Judiciário, que não tem con-
dições de absorver todos os
processos.

O maior número de pro-cessos na Justiça da Guana-
bara, no ano passado, foi
justamente de acidentes do
trabalho,' provocando até a
criação de mais uma Vara.
Por êsse motivo, os respon-
sáveis pela Justiça Federal
estão preocupados com o vo-
lume de processos que lhes
será remetido.e temem quenão haja condições mate-
riais de atendimento.

SOLUÇÃO DIFÍCIL

Os juristas mais ligados à
Justiça Federal acreditam
que o Governo não pensarano problema e, por essa ra-
zão, ainda não se tenha to-
mado ainda nenhuma pro-vidência. Entretanto, qual-
quer solução para o impasse
é considerado diíicil porquea competência da Justiça
Federal para o julgamento
das causas em que a União
seja interessada "como ré
ou litisconsorte necessária"
decorre de texto da Consti-
tuição, de forma que a al-
teração deveria ser feita
por melo de emenda consti-
tucional, o que é muito im-
provável.

Construtora
vende prédio
em 6 lioras

A firma Abbade Vinci lan-
çou e vendeu em aa>enas seis
horas o prédio da Rua Vis-
conde de Pirajá, 188. Embora
não houvesse nenhuma reser-
va anterior ao lançamento, a_|
escrituras foram lavradas e as-
sinadas, com o pagamento in-
íegral dos sinais, na semana
do lançamento, o que é um
íato inédito no ramo imobi-
liário..

Campinas não
éprimeira a
ter o CEPES.

Brasília (Sucursal) — Alu-
nos do Curso de -Especializa-
ção em Planejamento Econô-
mloo e Social (CEPES) desta
Capital desmentiram ontem as
noticias de que a Universida-
de de Campinas, em São Pau-
lo, será a pioneira na forma-
ção de especialistas em pia-
jenamento econômico no Pais,"porque desde março dêste ano
já funciona em Brasília curso
dessa natureza".

O CEPES. em nivel de pós-
graduação, é um órgão do Ins-•tituto Central de Ciências Hu-
manas da Universidade de
Brasília, e, até o fim do ano,
deverá formar 25 técnicos em
Assuntos Econômicos para. Pai-
ses Subdesenvolvidos."

Os estudantes fizeram ques-tão de ressaltar que não que-rem "tirar os méritos da Unl-
versidade de Campinas, com a
criação de uma nova escola
nesse gênero", mas apenas''esclarecer que o CEPES jáfunciona em (regime intensí-
vo, desde março, com profes-sores formados pela CEPAL,
E_:olatina e Instituto Latino-
Americano de Planejamento
Econômico e Social".

Gasbrás tem
computador
eletrônico

A Gasbrás adcfuirlu um
computador eletrônico IBM
1 401, de quatro fitas e oito
mil posições de memória, com
a finalidade de expandir os
seus serviços e mecanizar a
sua contabilidade.

O contrato foi assinado peloPresidente da Gnsorás, Sr. Jo-
sé Oliveira, pelo técnico Helse
Pedersen e pelo 

'Gerente 
do

Marketing da IBM, Sr. J. B.
Abreu Amorim.

Desiré acha
contrabando
muito livre

Brasília' (Sucursal) — Em
discurso pronunciado ontem no
Senado, o Sr. Desiré Guarani
(MDB do Amazonas) afirmou
que o contrabando, aliado "ao
superfaturamento praticado até
por grandes empresas continua
aciu-reíando imensas prejuízos,ao País, a despeito da criação
de novos órgãos para combater
apenas o contrabando".

Observou que os jornais esl-
ben?. diariamente anúncios de
venda de mercadorias contra-'bnndeadas e que "uma das
maiores fábrlcfis de automóveis
do País está entre as grandes
ímprêsas que, através de falso
faturamento, dí:o grandes pre-
Juízos ao Brasil".

Governo estimula indústria
naval contratando novos
barcos para frota mercante :;;i

A abertura de concorrência pública pela Comlssfto da "
Marinha Mercante, para a construção de 15 navios de •
5 100 TDW, além da encomenda dê 24 navios aos estalei-'"ros nacionais de grande porte, representa grande estimulo '
também para os estaleiros de pequeno e médio portes, como.é o caso da EMAQ, do Caneco e do Estaleiro Só, de Porto !1Alegre.

Esta observação íoi feita, ontem, pelo Comendador-.;
Kleber Lima de Castro, Presidente do Estaleiro Só, ao de---"clarar que » Governo Costa e Silva, através do Ministério"dos Transportes e da Comissão de Marinha Mercante vem-incentivando os armadores brasileiros com o aumento dafrota mercante, consolidando a indústria naval.
RITMO QUASE IDEAL

Acentuou o Comendador Li-
ma de Castro que medidas co-
mo ás recentemente adotadas
pelo Governo representam
uma garantia de que os esta-
leiros nacionais poderão, ago-
ra, trabalhar num ritmo de
produção quase ideal. ~

— Durante o dia de ontem— acrescentou — técnicos da
Comissão de Marinha Mercan-
te iniciaram as consultas aos
responsáveis pelos estaleiros de
médio e pequeno porte do Pais,
sobre á possibilidade de cada
um deles vir a construir cinco¦ navios, solicitando, ao mesmo
tempo, informações de custo e
preços.

Informou o Comendador Clé-
ber Rocha que sua empresa —
o Estaleiro Só — vai entregar
outro navio da série Constela-
ção, construído especialmente
para a Comissão de Marinha
Mercante. Trata-se do Arctu-
rus, de 3 040 TDW, com as
m e sm a s características do
Deneb e do Eigel, que serão
entregues ao mesmo órgão, em

dezembro dêste ano e em mar- "..
ço do próximo, respectivamen-
te. ¦ :;'*y

CONGRESSO

Sobre a II ExposIçSo da In»7
dústria Naval e de Navegação, .'.
que se realizará no Hotel- Gló- .
ria, promovida pela Sociedade .
Brasileira de Engenharia Na- .
vai, informou o Sr. Cléber,'
Rocha que os maiores estalei-
ros nacionais já asseguraram,
sua participação c que seus .
técnicos tomarão parte no II 

'
Congresso Nacional de Trans-' 
portes Marítimos e Construção ,Naval. '.Y~

Disse ainda que, entre as te- ¦"
ses já apresentadas, destacam-..'
se as referentes à. política de
navegação de cabotagem, mer-
cado nacional de navios, poli- .
tica nacional de pesca, forma-.
ção de engenheiros navais e
técnicos especializados, pesqui-.sas tecnológicas de construção .naval, termodinâmica ,de má-
quinas marítimas, pesquisashidrodinãmicas em tanques,;
tecnologia e construção de na- .
vibs e obras hidroviárias.

Esso promoverá seminário
para universitários sobre
situação econômica do País

A Esso Brasileira de Petróleo, em colaboração com aFundação Getúlio Vargas, promoverá de 3 a 26 de outubro,na sede da Confederação Nacional da Indústria, um Semi-nário para Estudantes Universitários, com o objetivo de
proporcionar elementos para uma análise em profundidadeda situação econômica do País.

Somente estudantes de nivel superior poderão parti-cipar do Seminário e os conferencistas _serão os economls-
tas Mário Henrique Simonsen, João Paulo dos Reis Veloso,Isaac Kerstenetzky, Maria da Conceição Tavares e AugustaJéferson. A Fundação Getúlio Vargas e o Professor MárioHenrique Simonsen serão os coordenadores, ficando a su-
pervisão a cargo do Professor Isaac Kerstenetzky.
TEMARIO

O tema geral do Seminário
será Princípios e Problemas
Econômicos, desdobrado nas
seguintes conferências: dia 3O Funcionamento do Siste-
ma Econômico, Professor Má-
rio Henrique Simonsen; dia 5__>esenixi.t>i..!e.iio JEcortôinico,
Professor João Paulo dos Reis
Veloso; dia 10 — Estrutura e
Perspectivas da Economia Bra-
sileira (I), ProíeMor Isaac
Kerstenetzky; dia 1~— Estru-
tura e Perspectivas da Eco-
nomia Brasileira (II), Profes-
sor Isaac Kerstenetzky; dia 17Inflação e Desenvolvimento
Econômico, Professor Mário
Henrique Simonsen; dia 19 —

Estruturas de Mercado e PrO'
blemas Econômicos e Financei-
ros da Empresa, Professor Au-
gusto Jefferson; dia 24 — P/a-
nejamento Econômico, Profes-
sor João Paulo dos Reis Velo-
so; dia 28 — Conclusões, Pro-
íessor Isaac Kerstenetzky..

As conferências serão realiza-
das no auditório da CNI, à
Avenida General Justo, 307, 9."
andnr, às 18 horas. As inseri-
ções — o Seminário será gra-tuito e para apenas 100 estu-
dantes — poderão ser feitas à
Avenida Presidente Wilson, 118,
sala 320. Será concedido um
certificado aos estudantes que
tiveram um mínimo de três
quartos de freqüência.

Terra em S. Caetano do Sul
e São Paulo poderá dar
milhões a 43 trabalhadores

São Paula (Sucursal) — Uma área de cerca de 3 mi-
lhões e 600 mil metros quadrados — que abrange parte dos
Mtmicípios de São Paulo e de São Caetano do Sul e está
avaliada em NCr§ 280 milhões — poderá tornar milioná-
rios 43 trabalhadores, descendentes da primitiva dona das
terras, Gertrudes Maria da Conceição, que morreu no Hos-
picio do Juqueri em 1864.

Explicam os advogados dos reclamantes, Srs. Salomão
Abdala Sobrinho e Ursulino dos Santos Isidoro, que a he-
rança está sendo discutida somente agora porque a loucura
de quatro dos membros da familia impedia quaisquer ações,
e que o direito dos descendentes às terras apenas se con-
servou até hoje exatamente por causa da loucura.
DIREITO DEVIDO A
LOUCURA

— A primitiva dona, Ger-
trudes Maria da Conceição,.
morreu louca no século pas-sado e não deixou herança —
explicou ontem o Sr. Salomão
Abdala, acrescentando que porter havido mais três casos de
loucura na familia em dife-
rentes gerações o direito de
usucapião (direito às terras
por tempo de ocupação) não
poderá ser alegado em defesa
das 14 indústrias e cinco mil
proprietários que já se insta-
laram na zona.

— A loucura na família im-
pediu que os descendentes —
todos trabalhadores e alguns
de pequenos recursos — per-
dessem o .direito às terras
(prescrição), o que ocorreria
fatalmente em circunstancias
normais.

A posse e o domínio da área
serão decididos como resulta-
do da ação de inventário re-
querida em 1959 por Nazaide
Mendes Leal, umt. das desesn-
dentes de Gertrudes. O pro-
cesso tramita na 5.* Vara de
Familia e Sucessões, e o Juiz
Renato de Sales Abreu já re-
conheceu os herdeiros e orde-
ncu o levantamento da área e
a avaliação para a partilha.
Essa primeira fase do inven-
tário, em que o Juiz reconhe-
ceu o direito dos herdeiros, é
copslderada extremamente im-
portante pelos advogados, que
calculam - o término da ação
para dentro de um ano..

Sc ganharem — e manifes-
iam certeza disso — as her-
deiras moverão ação reivindi-
catória contra as Indústrias lá
instaladas. Prometem, porém,respeitar os pequenos proprie-
tários, dando-lhes o título de-
finltlvo de posse.

Um grande hospital do IAPI
foi cc-nstruído na área, há sete
anos, mas permanece fechado.
Segundo os advogados dos her-
deiros, a entidade comprou
parte das terras em 1943, do
Sr. Sílvio Penteado, que as
vendeu como espólio do Con-
de Antônio Alvares Penteado,"não se sabe como, porque a
família Alvares Penteado nada-
tinha a ver com as terras".
Mas tarde, o IAPI reconheceu
não ter direitos sóbre a zona,"o que está provado por certl-
dão fornecida pela Prefeitura,
e pela Câmara Municipal' do
São Caetano do Sul, que está.-
juntada nos autos".

— Aliás — explicou o Sr,
St-.lomão Abdala — o Deputado
federal Anacleto Campanela,
ex-Prefeito de São Caetano do
Sul, já pediu Comissão Parla-
mentar de Inquérito para apu-
rar o motivo da invasão dessas
terras. Entretanto, não se sabe
por que, êle pensa que o IAPI
ainda se considera dono da
área, coisa já esclarecida.

O PRINCÍPIO

Os quarenta e três reclaman- .
tes declaram-se descendentes,
dü-etos de Gertrudes Maria da
Conceição, que comprou «s
terras em 24 de abril de 1852
por 98 contos e 400 réis, se-
gundo certidão registrada em
1«59, no Primeiro Tabelião de
Notes. A gleba chamou-se Tí-
juco Preto, depois'Moinho Ve-'
lho e flnal-iiente Heliópolis. O
Juiz da Vam e o Curador-
Mor ji apreciaram a certidão
de propriedade e despacharam
favoravelmente.

_5_ae Inventário é iun. das
maiores que tramitam pelo Pô-''
ro Cível desta Capital.
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Thant adverte na ONU contra perigo de nova guerra
Ktttmme Hniflns ÍATâT-TTPT- tric rt_ tlran <„l_.no_n„ni j- j._- ..-  ... . ... "** ^"" V-^[ Nações Unidas (AFP-UPI- tos de tipo internacional de

JB) -— O Secretário-Geral que já dispõem.

S_

U Thant afirmou ontem, ao
apresentar seu relatório
anual a XXII Assembléia-
Geral das Nações Unidas,
que as soluções violentas es-
tão prevalecendo nas rela-
ções internacionais e podem
provocar o caos que origi-
iiou as duas últimas guerras
mundiais num espaço de 30
anos. ¦¦

As perspectivas mundiais
se agravaram considerável-
piente, tornando-se angus-
iiantes, ressaltou U Thant
aia introdução de 70 páginas
do seu relatório, onde tra-
adicionalmente o Secretário-
Geral da ONU expõe suas
idéias políticas a respeito da
•¦jsvolução da situação mun-
i.ial.
JHESADÊLO A VISTA

V Thant chamou a aten-
çíto para o seguinte fato:"Quando a utilização de-
se-ufreada da força é aceita,
_ quando ninguém se lnsur-
ge contra a intimidação e
contra as ameaças, desva-
necem-se e se tornam vãs as
esperanças numa ordem'mundial como aquela que,
em linhas gerais, preconiza
a Carta das Nações Unidas.

Quando os preconceitos e
o ódio dominam as relações
entre nações e grupos de
naçõ-ts. o inundo inteiro re-
¦trocetie para as trevas.
Quandio os meios de infor-
inação de massas dão prio-
ridade à violência e cercam-
na mesmo de certo prestígio,
inculcando em especial aos
jovens a idéia da primazia
da força, acontece que as
atuais paixões se tornam pe-
tigosamente acumuladas.

Quando a força e as rl-
validades militares substi-
tuem a cooperação, a nego-
ciação, o direito das gentes
e a diplomacia, significa que
se aproxima o pesadelo de
uma terceira guerra mun-
diai".

: PAZ COM A ONU
I Diante dá tais perspecti-

vas, o Secretário-Geral da
| ONU pedia a todos os Go-
i vemos que recorram mais
f freqüentemente, em benefi-
|cio da paz, aos irístrumen-

Nações Unií-ni lUPI-JB) —
I Cot__ÜU Maneatou, da Romê-
f nia, o primeiro Presidente co-
t munista da Assembléia-Geral
! das Nações Uni._es, comprome-
• teu-se ontem n. "lazer tudo o
! que puder" p_ra auxiliar a
i criação de uma atmosfera dc

afrouxamento de'' tensões nas
relações internacional., e par-
ticularmente o 'im da guerra: no Vietname.

Manescu, eleito por quasei unanimidade pira presidir a
22." Sessão Ordinária, afirmou
cm seu discurso de posse que"o estudo das causas de todas
as crises internacionais que
ameaçam seriamente a paz
mundial leva em última aná-
lise à conclusão de que em
cada caso houve unia violação

Nações Unidas (AFP-UPI-
JB) A sessão Inaugural da As-
sembléia-Geral íoi interrompi-
da pelo delegado cubano Ricar-
do Alarcon Quesada, que nmm-
ciou sua retirada da sessão em
sinal de protesto contra um in-
cidente ocorrido entre o Chefe
da sua delegação e as autorida-
des consulares norte-nmerica-
nas em Nas.au, nas Ilhas
Baamas.

Recordou que a Carta das
Nações Unidas, em seu Arti-
go 33, compromete os Esta-
dos membros a procurar a
solução de conflitos e liti-
gios recorrendo a meios pa-
cíficos: negociações, media-
çao, arbitragem etc.

Thant salientou a este
respeito o papel que cum-
pre o Tribunal Internacio-
nal de Justiça, que, embora
criticado por alguns Esta-
dos membros a propósito de
sua decisão sobre o Sudoes-
te africano, deve conservar• cuidadosamente sua inde-
pendência política.

O Secretário-Geral preco-
nizou também o exercício
do Artigo 28 da Carta, que
prevê reuniões periódicas do
Conselho de Segurança.

Essas reuniões, oficiosas
ou privadas, poderiam inau-
gurar-se — sugeriu o Secre-
tário-Geral — por ocasião
da presença, na Assembléia-
Geral, de grande número de
Ministros de Relações Exte-
rlores.

Thant reiterou suas su-
gestões de anos anteriores,
com relação ao envio à ONU
de observadores, por parte
de todos os Estados não
membros que assim o dese-
jem.

A Assembléia-Geral, disse,
deveria estabelecer um re-
gulamento jurídico que per-
mitisse aos paises não mem-
bros assistirem na ONU o
exame das questões que lhes-
Interessem.

Publicamos a seguir algu-
mas opiniões sobre a guerra
do Vietname, a crise do
Oriente Médio, o desarma-
mento, a paz e o desenvolvi-
mento econômico e social,
expressas pelo Secretário-
Geral na introdução do sen
relatório:
FIM DOS BOMBARDEIOS

Disse U Thant que a guer-
ra do Vietname "ganhou
Imensas e espantosas pro-
porções, desenrolando-se
com crescente selvagerla.
Caso sejam levadas à práti-
ca certas condições primor-
diais, tais como a suspensão
dos bombardeios norte-ame-
ricanos sobre o Vietname do
Norte, pode ser que as par-

tes se sentem em torno da
mesa de conferências. Caso
contrário, a guerra prosse-
guirá". •)
CONTRA VANTAGENS
TERRITORIAIS

"A guerra de junho no
Oriente Médio provocou um
choque instantâneo, mas
não constituiu uma surprè-
sa"."Nos últimos 20 anos, a
ONU conseguiu grandes êxi-
tos na suspensão de comba-
tes e estancamento de situa-
ções explosivas, disse U
Thant, mas nunca pôde ir
até o fundo dos problemas".

Essa íoi uma das causas
da guerra de junho último,
concluiu, "embora a respon-
sabilidade caiba em primei-
ro lugar e inevitavelmente
às partes afetadas".

Prosseguiu'U Thant afir-
mando que se não se tentar
eliminar as causas profun-
das do conflito, haverá sem
dúvida um nôvo confronto
militar."As Nações Unidas não
podem transigir quanto ao
princípio do não reconheci-
mento das vantagens terri-
toriais obtidas mediante a
conquista militar"."A questão da retirada
das tropas israelenses se
presta a mais controvérsias
quando é considerada sepa-
rada e isoladamente de ou-
trás questões essenciais e,
em particular, da segurança
nacional", acrescentou."Nada permite afirmar
que os árabes e israelenses
possam encontrar sozinhos
uma solução para os proble-
mas que os separam. Por
isso, impõe-se uma ação
conjunta e internacional pa-
ra evitar novos riscos de
conflito".

Thant exprimiu seu dese-
jo de ser autorizado a deslg-
nar um representante espe-
ciai para o Oriente Médio,
que poderia desempenhar o
papel de intermediário e' descrever, harmonizando-as,
as correntes de idéias dessa
zona.
DESARMAMENTO

O perigo da proilfer_ção
de armas nucleares é real, e
é acompanhado de outro

Romeno preside Assembléia-Geral
dos direitos inallentlveia dos
povos a decidir sobre seu pró-
prio futuro".

AUTOD____RMINAÇAO; _;-,
Falando «mi francês e qua-lificando-se de ".socialista", o

.simpático Chanceler da nação
européia oriental que possui
maior liberdade de ação den-
tro do chamado bloco soviéti-
co disse que "nada é mais pc-rigoso e mais custoso e ao
mesmo tempo mais íútll do quetentar impor uma solução cx-
terna pela força e contra os
desejos daquele- a quem diz
respeito".

"No interesse da paz mun-
diai, é preciso encerrar o con-

ílito no Sudeste da Ásia...
isso eliminaria um braseiro de
que se alimenta uma menfra-
lidade de violência nas rela-
ções internacionais e que pode
provocar,, novas ameaças il
paz".

Manescu exortou também ft
Assembléia, que herdou da
Sí^Asão Extraordinária o deli-
cado impasse sóbre a questãodo" Oriente Médio, a empe-
nhnr-se num "estudo profun-
do desse problema que possalevar a uma solução perma-nente A, altura dos interesses¦vitais dos povos da região".

O Presidente chamou .a
atenção para o íato de que o
número de novas nações no
plenário da Assembléia í
maior do que o das que auxi-

Cubano sai em sinal de protesto
O delegado cubano leu uma

nota dirigida ao Secretário-
Geral qualificando de "ato de
provocação contra Cuba" a exi-
gência de revista da bagagem
da delegação. O representante
norte-americano, Arthur Gold-
berg, respondeu que se tratava
de um certo número de arcas
de madeira, não registradas
como malas diplomáticas.

Respondendo à afirmação de

Ricardo Alarcon Quesada, de
que "ns condições existentes
nos Estados Unidos não permi-
tem que a ONU ali permane-
ça'", Goldberg disse que seu
Govêino está disposto a admi-
tir que o Secretário-Geral or-
dene uma investigação sobre o
Incidente e que os Estados Üni-
dos obedecem sempre ás nor-

grande perigo "de que cor-
rida armamentista tome
p r o p o rções inimagináveis,
sob. a forma de uma nova
corrida aos foguetes anti-
foguetes", e também "com a
criação de todo um nôvo ar-
senal de armas e de meios
de resposta que comportem
a noção de defesa fundada
na posse de engenhos balis-
ticos e" na fabricação de
meios que permitam opor-
se a essa defesa", assinalou
o Secretário-Geral.

Thant continuou afirman-
do que o reinicio de uma
corrida ilimitada de arma-
mentos nucleares "poderia
destruir o frágil equilíbrio
de forças entre as superpo-
tênciàs nucleares". ,
MANUTENÇÃO DA PAZ

O fato de não conseguir
que a atuação da ONU nes-
te terreno tenha podido ser
duradoura em relação ao fi-
nanciamento, organização e
comando, "enfraquece a con-
fiança com que a ONU pos-
sa abordar os conflitos que
provavelmente surjam no
futuro"."Não é nenhum titulo de
glória para as Nações Uni-
das — prosseguiu -- que
após 19 anos de esforços pa-
ra manter a paz, tenha que
improvisar ainda cada ope-
ração"."Não estamos ganhando a
guerra contra as necessida-
des."

Aumenta cada vez mais a
desigualdade existente no
mundo: "Cada semana que
passa, seres humanos cada
vez em maior número so-
irem umà degradação cau-
sada por uma injustiça eco-
nômica e social que poderia
ser evitada, e eles sabem
disso"."As novas nações — acres-
centou Thant — estão mui-
to longe de fazer tudo o que
poderiam ou o "que deveriam
fazer.""Por seu lado, os países
industrializados devem sair
do torpor em que os submer-
ge a prosperidade e ganhar
consciência das realidades
do mundo que os cerca, do
grande movimento de trans-
formação histórica ao qual
inevitavelmente estão uni-
dos", terminou U TÜant.

liaram a fundar as Nações
Unidas em 1945. O fato. disse,
èle, "reflete as alterações que
estão ocorrendo em nosso pia-
neta".

Essas alterações tornam im-
perativò .'obter algum' .-acordo',
finalmente, sobre o desarma-
mento, declarou Manescu.

O Chanceler romeno exor-
tou todos os membros das Na-
ções Unidas a trabalhar "in-
cessantemente pela formação
de uma atmosfera de afrouxa-
mento de tensões, sem a qual
as soluções dc maior impor-
táncia seriam inconcebíveis...
Estou decidido — acrescentou
— a fazer tudo o que estiver
em meu poder para conseguir
que os esforços construtivos
das delegações obtenham
êxito".

mas diplomáticas no que se re-
fere às delegações da ONU.

O Embaixador soviético, Nl-
kolai Fedorenko, interveio para
apoiar o protesto cubano e pe-
dir que a Assembléia condene
"os atos ilegais e arbitrários
das autoridades norte-america-
nns".

Leia Editorial "Nações Unidas — 1967''

Filipinas abre Johnson e
campanha Saragat,
com tiroteio de acordo

Ma-nilha (AFP-JB) — Co-
meçou com tiros nas Fllipi-
nas a campanha eleitoral,
tendo em vista as eleições
senatoriais e municipais do
próximo dia 14 de novem-
oro. Dois candidatos e al-
guns guarda-costas morre-
fam e desapareceram diver-
sas testemunhas.

Washington (UPI-JB) — O
Presidente Lyndon Johnson e
seu colega italiano, Giuseppe
Saragat, declararam após dois
dias de conversações na Casa
Branca, que concordam plena-mente com a importância da
Organização do Tratado do
Atlântico Norte (OTAN) "como
instrumento de deíesa o veículo
do progresso".

Sedov prevê
progressos
no espaço

Moscou (UPI-JB) — O ci-
entlsta espacial soviético, Prof.
Leonid Sedov, da Academia
Soviética de Ciências, disse on-
tem que o seu pais tem planos
concretos para colocar um ho-
mem na Lua, "mas os Esta-
dos Unidos podem realizar isso
tecnicamente em 1969-70".

Inglaterra
estuda
Gíbraltar

Londres (AFP-JB) — O Se-
cretárlo do Exterior da Grã-
Bretanha, George Brow, de-
clarou na segunda-feira últi-
ma que o Governo britânico
continua estudando, cuidado-
samente, a proposta espanho-
la para o reinicio das negocia-
ções sobre Gibraltar e que o
pedido receberá uma resposta
o mais rápido possivel.

LEILÃO DE JÓIAS
AGÊNCIA CENTRAL DE PENHORES

CONTRATOS COM JUROS PAÇOS ATÉ
OUTUBRO DE 1966

lOCAlt SAIÃO DE LEILÕES, _ Rua Sío Bento, 29

DATAS: Sexta-feira, dia 22 c têrja-feira, dia 2í de
setembro corrente.

HORÁRIO: a partir dat 13 horat.

EXPOSIÇÃO DAS PEÇAS: das 9 h 12 hora,.
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(NOVIDADES) FIRMA DE
SÃO PAULO (NOVIDADES)

Firma'.'de São Paulo, procura entrar em contato com FIRMAS ou ELE-
MENTOS de vendas que trabalhem em conta própria para lançamentos de
diversas novidades. Eis algumas: ACENDEDOR A PILHA PARA FOGÕES A
GÂS, COZEDOR PARA OVOS AUTOMÁTICO, LÂMPADA ABAT JOUR PARA
CARRO, TELE COLOR - TELA COLORIDA PARA TELEVISÃO - 3 TIPOS -
e mais 6 novidades: ORNACLAND LTDA. (Organização Nacional de Lan-
çementos d* Novidades Domiciliares) Rue 7 de Abril, 277, 10.» andar,
São Paulo.

MICRO-OUVIDO
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CENTRO fJlRKX Av. Rio Branco, 138 - 13.»
AUDITIVO Tel. 22-6662

ONU tem dificuldades
com países da África

Ivan Zverina
_ Especial para o JB

Nações Unidas (UPI-JB) — O Secretário-Geral U Thant
declarou ontem à sessão regular da Assembléia-Geral da,
ONU que a organização Internacional está encontrando con-
tínuas frustrações nos seus esforços para lidar com ns si-
tuações colonial e racial na África do Sul, onde a minoria
branca da Rodésia "não sofreu insuperáveis dificuldades"
com as sanções da ONU.

Em seu rejatórlo anual,, êle disse mais que o processodè descolonização "não se acelerou no ano passado" e, do
ponto-de-vista da ONU, "este ano não houve novamente)
melhoria na situação na União Sul-Afrlcana, onde a impo-
sição forçada da politica de discriminação racial e da se-
gregaçâo (...) tem por muito tempo sido uma fonte de gra-ve preocupação internacional".

Sugeriu êle que somente "pressão eficaz" por parte do
Conselho de Segurança poderia ajudar a assegurar a pro-posta ocupação administrativa da ONU da África do Su-doeste, onde a União Sul-Afrlcana continua a negnr quais-quer direitos Internacionais ao território sob seu mandato."A frustração, à qual mc referi em minha introdução aorelatório anual do ano passado a respeito desses proble-mas pendentes tais como a situação na Uniáo Sul-Africana,África do Sudoeste, África Ocidental e Rodésia do Sul, con-tinua, disse U Thant.

Acrescentou que a respeito "tanto da África do Su-doeste como da Rodésia do Sul, a Assembléia-Geral e oConselho de Segurança respectivamente têm, durante o pe-riodo sob exame, tomado certas medidas definitivas quepodem ajudar, com o tempo, a resolver a situação".Referiu-se à resolução da Assembléia que declarou a Afrl-ca do Sudoeste um território internacional e criou um con-selho administrativo da ONU para governar os seus nego-cios até a eventual Independência. Também se referiu à re-solução, de dezembro último, do Conselho de Segurança or-denando sanções contra a Rodésia do Sul.
U Thant disse que o Conselho Administrativo da ONUencontrara "consideráveis obstáculos" porque as autorida-des sul-africanas "anunciaram publicamente e têm, alémdisso levado a efeito uma série de decisões previamenteadiadas conduzindo à maior segregação racial, inclusive àcnaçno de instituições de nutogoverno tribal em Ovambo-land,;"Elas também prenderam vários líderes da África dosudoeste e os estão processando na União Sul-Africana"disse U Thant. '"Parece-me que um significativo progresso na descolo-nização da África do Sudoeste pode apenas ter lugar se íôrexercida pressão eficaz por parte do Conselho de Segu-rança .
No caso da Rodésla, U Thant queixou-se de que nãotinha suficientes estatísticas para concluir em definitivose as sanções ordenadas pela ONU estáo sendo cumpridasoü não, "até que todos os Estados membros, em particulartodos os tradicionais compradores e vendedores à Rodésiarespondam ao meu pedido de informações sobre o inter-cambio". As informações disponíveis se referem aos pri-melros meses de 1907 e mostram um significativo declí-mo do comércio da Rodésia com outros países.U Thant. disse que nos territórios africanos sob doml-mo português — a Angola. Moçambique e Guiné Portuguê-sa — as continuas hostilidades (...) apresentam uma si-tuação que (...) seriamente perturba a paz e a segurançainternacionais".
O Governo português não toma conhecimento das re-soluções da Assembléia e do Conselho de Segurança pedindoa aplicação do direito de autodeterminação desses territó-rios. U_ Thant falou também que Portugal não cumpre asresoluções do Conselho de Segurança quanto à Rodésia.Lembrou que no relatório do ano passado êle "previu

a possibilidade de discussões entre o Ministro do Exteriorde Portugal e o Secretário-Geral dentro do contexto da im-plemcntação da Resolução do Conselho de Segurança (pe-dmdo a autodeterminação de Angola. Moçambique e outrosterritórios. "£ uma questão para lamentar que essas dis-cussoes não se tenham realizado".
U Thant apelou "para essas potências administradoras

que ate. agora se recusaram a cooperar com a ONU a res-peito de territórios sob' sua' administração para reeonside-rar sua, posição e adotar políticas dentro dos ob letivos daCarta da ONU- £ minha convicção que tal mudança de ati-tude não somente seria do interesse dos povos dependente;envolvidos, mas de todos os membros da ONU".

Comerciantes árabes fecham
as portas em Jerusalém e
israelenses guardam as ruas

Jerusalém e Moscou (AFP-UPI-JB) — Em obediência
a uma ordem dos líderes árabes, dada através de volantes
espalhados pelas cidades ocupadas pelos israelenses na
Jordânia, para coincidir com a abertura dos debates na
ONU, os comerciantes árabes da parte velha de Jerusalém
não abriram ontem suas portas. Patrulhas do Exército de
Israel guardam as ruas da cidade para evitar perturbações
da ordem.

Os Governos israelense e jordaniano acusaram-se mü-
tuamente de impedir a volta dos refugiados de guerra para
suas casas na margem ocidental do Rio Jordão. Um porta-
voz de Jerusalém afirmou que o reinicio da passagem dos
refugiados pelo Jordão não começou há três dias porque o
Governo de Amã pediu um adiamento.
APELO

Nas Nações Unidas, o repre-
sentante especial do Secreta-
rio-Geral da ONU entregou
um relatório sobre a situação
dos refugiados árabes, fazendo
um apelo para que os Govêr-
nos interessados esqueçam os
problemas militares e políticos

"para agirem apenns por um
sentimento humanitário'.

O representante da ONU,
Nils Gorah Gusslng, classifi-
cou a situação dos refugiados
árabes como "trágica". —
Confio, afirmou, que os Gover-
nos possam tomar as medidas
necessárias para aliviar êstes
civis inocentes dos sofrimentos
que atravessam.

Carmichael é recebido
em Damasco como líder

Damasco, Cairo (UPI-AFP-
JB) — O líder do movimento
do Poder Negro nos Estados
Unidos, Stokely Carmichael,
íoi recebido ontem em Damas-
co pelo jornnl A! Ba'atli, por-ta-voz do Governo sírio, com
as boas vindas ao "lider da
revolução negra" e um artigo
afirmando que éste chefia"um movimento popular de li-

bertação contra o imperialis-
mo norte-americano".

No Cairo, o jornal semi-ofi-
ciai A! Ahram informou que 43
Oficiais do Exército egípcio
estão sendo interrogados,
atualmente, para que fique es-
tabelecida sua responsabilidade
na tentativa de subverter as
Forças Armadas egípcias e im-
pór o falecido Marechal Amer
como Comandante-Chefc.

Crise uo Oriente Médio
está longe da solução

Nações Unidas (UPI-JB) —
Quem julgou que a pausa de
dois meses nos debates públi-cos sobre a crise do Oriente
Médio infundiria qualquer ca-
racterística nova aos discursos
nas Nações Unidas enganou-se,
apesar da advertência do Se-
cretário-Geral U Thant, antes
do inicio das sessões desta se-
mana, de que as negociações
diretas entre Israel e os paísesárabes não tinham condições
práticas de realização, por en-
quanto, cabendo _ ONU de-
sempenhar ainda durante mui-
to tempo o papel de media-
dora.

A Sessão de Emergência
convoca em junho pela União
Soviética terminou em lmpas-
se total, no dia 21 de julho, e
ao se roiniciarem os trabalhos,

na segunda-feira desta sema-
na, para transferir a questão
do Oriente Médio à Sessão Or-
dlnárla que se inaugurou on-
tem, surgiram as mesmas exi-
gências de que Israel recue às
fronteiras anteriores à guerrae a repetição do mesmo argu-
mento, por parte de Israel, de
que nenhum mediador podeimpor a paz ã. região e de quesomente negociações diretas
entre árabes e israelenses po-dem romper o impasse.

O Secretário-Geral, em en-
trevista coletiva concedida no
domingo, antes do início das
duas As3embléias-Gerais. sus-
tentou, apesar de tudo, que não
há atualmente possibilidadesde entendimentos árabe-israe-
lenses e que as Nações Unidas
terão que continuar agindo.

Brasil não muda
posição
átomos p

quer
ara pas

O Ministro Magalhães Pinto
declarou ontem, em Nova Ior-
que, que o Brasil não mudará
sua posição em relação à pes-
quisa nuclear para fins pacifi-cos, desmentindo que o Govêr-
no Costa e Silva tenha sofrido
pressão para modificar o atual
ponto-de-vista do Itamarati.

O Chanceler brasileiro frisou
que "o Governo, não admitirá
tal tipo de pressão" e acentuou
que o interesse do Brasil no
campo nuclear é o de manter
sua inteira liberdade parn rea-
llzar pesquisas com finalidades
exclusivamente pacificas, vlsan-
do ao desenvolvimento do País.
DESCOLONIZAÇÃO

O Sr. Magalhães Pinto reali-
zou ontem de manhã, na sede
da Missão junto às Nações Uni-
das, uma reunião de todos os
membros da delegação brasilei-
ra à XXII Assembléia-Geral,
da qual também participaramos observadores parlamentares,
inclusive o Senador Mário Mar-
tins, do MDB da Guanabara

Segundo informações recebi-
das pelo Itamarati ficou esta-
belecido nessa reunião que o
Brasil manterá sua posição em
íace do problema da descoloni-
zação. Isto é, o Br,isil ó a fa-
vor da aplicação do .principioda autodeterminação em rela-
ção às áreas ainda regidas jiorestatuto colonial. Náo advoga,
entretanto, o uso da violência
para solucionar tais casos, e en-

tende que autodeterminação
não é sinônimo de independen-
cia.

QUESTÃO CUBANA
Referindo-se „ XII Seunlâo 

'
de Consultas da OEA, o Chan-celer deixou bem claro o espiri-to de solidariedade do Brasil
para com a Venezuela e mani-íestou a certeza de que haverá
uma demonstração de unidade '
continental na reunião doWashington, no fim da sema-na. Acrescentou, entretanto,
que o Brasil prefere ver o ns-sunto cubano tratado no seu íó-ro próprio, que é a Organização
dos Estados Americanos.

Ontem o Sr. Magalhães Pin-to ofereceu, seguindo uma tra-dição, um almoço aos demais
Chanceleres americanos que seencontram em Nova Iorque.Hoje haverá uma reunião do |trabalho dos Ministro das Re-lações Exteriores dos paises la-tino-americanos, quando serãoexaminados assuntos de inte-rêsse geral constantes da agen-tia da Assembléia das Nações .Unjdas.

O Sr. Magalhães Pinto per-maneeerá mais alguns dias em
Washington, depois do términoda XII Reunião de Consultas
(domingo), devendo avistar-se
com o Sr. Dean Rusk, na tér- i
ça-íeira, dia 2G, para uma am- 

'
pia conversa sóbre assuntos deinteresse bilateral e multilate-
ral dos dois países.

Magalhães não apro v a
debate de Cuba na ONU

Nações Unidas (UPI-AFP-
JB) — O Brasil não vè favo-
ràvelmente que a queixa da
Venezuela contra o Governo
cubano seja submetida às Na-
ções Unidas, disse ontem em
entrevista o Chanceler Maga-
lhãe.5 Pinto, e "prefere dis-
cútir o assunto em seu foro
apropriado, ou seja, na Orga-
nização dos Estados America-
nas".

O discurso do Brasil, como é
tradicional, dará início ao de-
bate geral da Assembléia, na
quinta-feira. O Chanceler bra-
sileiro anunciou ontem à tarde
que na sexta-feira partirá paraWashington, mas que na pró-xlma terça-feira estará de vol-
ta a Nova Iorque a. fim de se
pntrevistnr com o Secretário
cie Estado Dean Rusk.

CONFERÊNCIAS

Magalhães Pinto tem òonfe-
rências riiarçàdns igualmente
com os Chanceleres cie Israel,
Abba Eban, Bélgica, Pierre
Harmel, Grã-Bretanha, George
Brown. e França, Couve de
Murville.

Fontes brasileiras confirma-
ram que a posição brasileira a
respeito do Oriente Médio con-
tinua favorável a uma solução
pacífica do problema, bosea-
da na retirada das tropas e
na renúncia à beligerância,
efctl vada s simultaneamente,
conforme estabelecia o proje-to latino-americano submetido
à S:,ão de Emergência da As-
sembléia-Geral, há dois meses.

Quanto à questão de Cuba,
vários Chanceleres latino-ame-
ricanos, pedindo reserva sobre
seus nomes, disseram "não sa-
ber se seria conveniente levan-
lar a questão perante as Na-
ções Unidas neste momento, de
vez que se prestaria mais a
um debate do tipo propagan-

dístico do que a uma nego-
ciação construtiva".

— O apoio principal à in-tenção venezuelana de apre-
sentar o problema ã ONU pa-rece provir da Colômbia eChile.

ALMOÇO

Todos os Chanceleres lati-
no-amerlcanos e seus Embai-
xadores na ONU e Wa-shing-. ton participaram ontem de:almoço oferecido por Maga-
lhães Pinto no hotel St. Regls,

Os únicos Chanceleres au-Sentes foram os do México.Antônio Camilo Flores,, doPeru, Edgtodo Sloane, do Chi-le, Gabriel Valdes. e dp CosiaRica, Fernando Lara.
DENÚNCIA . '

A. União Soviética demm-fiou ontem formalmente no
Conselho cie Segurança a exis-
tência de uma suposta campa-
nha dos Estados Unidas e de."certas países latino-america-
nos" contra o regime comu-
nista cubano.

O documento, distribuído
oficialmente pelo Conselho a
pedido da delegação soviética,
foi interpretado nos círculos
diplomáticos como manobra
para antecipar-se a uma
eventual apresentação da
acusação Venezuela no regime
cubano nas Nações Unidas.

O texlo transcreve um cc-
munir, ado de imprensa dlstri-buido éste fim de semana peiaagência noticiosa soviética.
Tass. afirmando que n campa-
nha coincide com ''insistentes
pressões sobre os Governas da
América Latina" para a cria-
ção tíe "forças armadas inte-
ramericarias", embora sob o
nome "de forças voluntárias
de autodefesa ou pactos mili-
tares .sub-regionais", acre.scen-
ta o documento.

Latino-americanos têm
as melhores Comissões

Nações Unidas (AFP-UPI-
JB) — A Assembléia-Geral
elegeu ontem por unanimi-
dade dois latino-america-
nos, os delegados de Hondu-
ras e Peru, para a presiden-
cia de suas mais importan-
tes comissões e escolheu pa-
ra a presidência, da Comis-
são Política, na qual se tra-
varão os debates sobre de-
sarmamento, o delegado da
RAU, Ismail Fahmi.'

O Embaixador de Hondu-
ras, Humberto Lopez Villa-
mil, presidirá a Comissão
Politica Especial, onde tera

lugar o debate da questão
do Oriente Médio, e o eco-
nomista peruano Jorge Pa-
blo Fernandini, Ministro
Conselheiro da sua Embai-
xada, presidirá a Comissão
Econômica e Financeira.

Fernandini desempenha
há anos papel importante
em todas as gestões interna-
cionais dos paises em desen-
volvimento, no campo de
comércio, desenvolvimento
econômico e particularmen-
te cm tudo o que se relacio-
na com a industrialização.

Thant vê distinções
sem a nitidez antiga

Nações Unidas (UPI — JB)— O Secretário-Geral U Thant
afirmou ontem, durante um
almoço da Associação dos Cor-
respondentes nas Nações Uni-
das, antes de participar da
sessão da Assembléia-Geral, que
o desmoronamento de conceitos
já surrados, num mundo cada
vez menor, está esbatendo as
distinções nítidas entre o cn-
pitalismo e os comunistas.

U Thant ressaltou em seu
discurso a necessidade da in-
formação livre e objetiva e
disse que "em épocas ante-
rlores poderia haver ameaças
á paz numa parte do mundo,

ou mesmo conflitos declara-
dos", sem que os demais lhe
dessem importância, mas quo"essa Ignorância satisfeita não
é mais possível".

"Uma ameaça à paz em qual-
quer parte do mundo acarreta
hoje o risco grave de que pas-
sa ameaçar a paz do mundo em
toda parte", afirmou, e "os ve-
lhos conceitos caem acs peda-
ços": as idéias consideradas re-
volucionárias são hoje areltas
nas nações capitalistas • . o
munto comunista volta-se para
idéias de êxito comprovado pc-
lo capitalismo. ü
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Batalhao equatoriano rebela-se contra o Governo
URSS formará
técnicos cubanos
no campo nuclear

?j

(wi

Havana (AFP-JB) — A
União Soviética formará
técnicos cubanos para pes-'quisas no domínio da utili-
zação pacifica da energia
nuclear e Instalará em Cuba

¦ um reator atômico e dois
laboratórios um r a d i oqui-
mico para o estudo dos isó-
topas e outro de física
nuclear.

São as única* informações
fornecidas pelo Governo

cubano, após a assinatura,
dia 15, do acordo soviético-
cubano de colaboração téc-
nica no campo da'energia
atômica para fins pacíficos.

O acordo foi assinado em
Havana pelo Capitão Anto-
nio Nunez Jimenez, Presi-
dente da Academia de Ci-
ências de Cuba, e Yuri Lo-
bedev, Encarregado de Ne-

góclos soviético.

Exilados cubanos farão
passeata em Washington

¦ Miami (AFP-UPI-JB1 — Mi-
6 i' lhores d" exilados cubanas par-

• t-irão de Miami, • amanhã, in-
tégrando a Marcha da Digni-'" dade Cubana a Washington, a
íim clc estarem presentes quan-* tío cia reunião de consulta dos

-Chanceleres americanos, que
¦estudara a denúncia venezue-
lana contra o Governo de

""••'"Cuba.
Centenas de participantes ía-

.... ruo a marcha em seus próprlcs
automóveis, mas alguns óni-
bas já íoram fretados, ao custo
de DSS 36, pela viagem ds ida
e volta.

. PEDIDO

Jornalistas cubanos, também
exilados em Miami, encami-
mharam aos Chanceleres ame-
ricanos um documento, pe-din-
do que se aplique contra o Go-
vèrno cubano "medidas de le-
giíima defesa em íorma indi-
vidual ou coletiva, as quais po-

•'¦¦¦ derão ediegar até o uso da íòr-
ça armada".

O documento foi enviado
«.traves do Colégio Nacional de
Jornalistas da República de
Cuba (no exílio) c pede que
se ofereça aos cubanos livres a,
oportunidade de colaborar em
qualquer ação armada que,
porventura, se organize.

"Enquanto Cuba íôr escrava,
não haverá paz nem establlí-
dade na América" — dizem.

Os Presidentes da Venezue-
la, Raul Leoni, e Colômbia,
Carlos Lleras Restrepo, reali-
zam hoje uma pequena confe-
rência para analisar proble-
mas comuns e coordenar me-
didas de ação conjunta contra
a subversão castrista.

Leoni e Restrepo se encon-
trarão por volta das llh, a
meio da ponte Internacional
sôbre o Rio Avauca, que irão
inaugurar. Fontes autorizadas
afirmam, porém, que o tema
central da entrevista será em
relação a planos e projetos de
Integração fronteiriça.

POSIÇÃO

O Paraguai reafirmará, na
reunião de Chanceleres, sua
tradicional politica anticomu-
n i s ta e antiintervencionista,
segundo declarou ontem o M'-
nistro do Exterior, Raul S-ape-
na Pastor, pouco antes de via-
jar para Washington.

Sapena Pastor espera obter,
para o Paraguai, um pôsto no
Conselho de Segurança da
ONU, cuja Assembléia-Geral
se iniciou ontem. Informou-
se que o Paraguai conte com
o apoio do bloco latino-ame-
ricano.

Nicarágua mobiliza forças
para luta

Manágua — Camiri (APP —
UPI — JB) — Forças do Exér-
cito da Nicarágua íoram mo-
bilizadas para Tierra Azul, on-
de estaria em operações o gru-
po guerrilheiro de Tomás Bor-
ge Martínez, para desviar a
atenção de Matagalpa, depar-
tamento no qual o movimento
guerrilheiro se intensificou, sob
o comando do cafeicultor An-
tonio Rodriguez.

Em Camiri, Régis Debray,
enquanto aguarda seu julga-' 
niento. é acusado de continuar
conspirando em sua cela, es-
crevendo artigos e cartas oíen-
sivos ao Governo boliviano e
nos quais espera estimular a

i Insurreição armada. A acusa-
ção foi feita pelo Promotor do
tribunal militar, Remberto Iri-

'rarte, que está disposto a usar
alguns dos documentes como
provas contra Régis.

ADVERTfinCIA

Georges Debray, pai de Ré-
3ris, íoi novamente advertido
que poderá ser expulso de Ca-

, miri, se continuar pedindo pa-
ra ver o filho, que continua in-
comunicável na prisão. O Co-
ronel Iriarte e Georges De-
bray tiveram um nôvo incl-
dente segunda-feira, por esse
motivo.

Apesar da guerra de guerri-
lhas e da séria crise mineira,
a Bolívia manteve uma rela-
tiva estabilidade econômica e
politica, segundo afirmaram

Papa contra
a pílula e
as bombas

Nova Iorque í UPI-JB) — O
Papa Paulo VI condenou as
pílulas anticoncepcionais e as
armas nucleares como inven-,
ções igualmente "hostis à vida
c diretamente contrárias ao
preceito primordial do Gene-
sis: "Crescei e multiplicai-
vos".

A declaração do Papa íoi re-- produzida num artigo da re-
. vista norte-americana McCall'»

que resume os Diálogos com
Paulo VI, livro em que Jean
Guitton, membro da Academia
Francesa, transcreve, com au-
torização do Papa, conversas
informais que mantiveram nos
últimos 16 anos.

LEI DO AMOR
"O mundo concebe as leis

da Igreja como proibições e
obstáculos ao verdadeiro amor,
como condenação às relações¦sexuais", diz o Papa, acres-

..tentando que a proscrição dos
anticoncepcionais é "uma lei
de amor. destinada a tornar a
vida mais abundante e o ho-'mem 

mais íeliz, verdadeira e
continuamente".

Depois de afirmar o^ie o au-
téntico amor entre o homem
e a mulher "tende para a cria-
ção de outro ser", Paulo VI'"assinala: "o que se deve te-" mer da técnica moderna é a
separação que se implanta cn-
tre amor e fecundidade"..

antiguerrilha
ontem peritos econômicos dos
Estados Unidos.

Baseando-se cm relatórios
recebidos de La Paz, funciona,
rios do Governo e autoridades
n o r t e-americanas acrescen-
taram que as condições para
os investimentos norte-ameri-
canos na Bolívia continuam ía-
voráveis, "desde que os invés-
tidores estejam dispostos a en-
írentar as frustrações ineren-
tes ao meio ambiente bolivia-
no".

Os peritos advertem, entre-
tanto, que se os preços do es-
tanho baixarem mais ainda, as
vendas do metal cm estoque
nas reservas dos Estados Uni-
dos, por parte da Administra-
ção Geral de Serviços, "possi-
velmente serão severamente
criticadas".

As autoridades dizem que a
Bolívia ainãa tem um nível
favorável de produção c in-
vestimentos, embora suas re-
servas de divisas estrangeiras
caíssem moderadamente.

Acrescentam que "as dificul-
dades orçamentárias ameaçam
a economia e as desfavoráveis
perspectivas dos preços mun-
diais do estanho incrementam
essa ameaça".

Por outro lado, acrescenta-
ram, concluindo, a produção
petrolífera aumentou substan-
cialmente e isto "poderia ter
um efeito significativo sôbre o
desenvolvimento econômico íu-
turo boliviano".

Milagre de
São Januário
se repete

Nápoles (AFP-UPI-JB1 — O
milagre de São Januário, que
consiste na liquefnção do
sangue do mártir, voltou a
ocorrer na manhã de ontem
na Catedral de Nápoles, quan-
do o Arcebispo da cidade,
Cardeal Corrado Ursi apre-
sentou abs fiéis as ampolas
que contém o sangue do már-
tir.

"O sangue esiá se liquefa-
zendo". anunciou o Cardeal.
Suas palavras íoram seguidas
pelos entusiastas vivas da mui-
tidfto de fiéis que lotava a
Igreja, na festa do 1663.° ani-
versário da decapitação do pa-
droeiro de Nápoles, à espera
do milagre.

Duas vezes por ano, o san-
gue de São Januário se llque-
íaz. Quando o milagre não
ocorre ou atrasa muito, os na-
politanos consideram que é si-
nal de mau agouro não só
para a cidade, como para toda
a Itália. A praga de 1527, a
íome de 1569, a epidemia de
cólera de 1835 e _ derrota do
candidato napolitano nas ciei-
ções presidenciais de 1965 coin-
cidiram com a ausência do mi-
lagre. Quando o milagre ocor-
re numa data diferente da es-
perada, é sinal de bom agou-
ro. Êste ano, o sangue se II-
quefez em junho e logo em
seguida terminou a guerra do
Oriente Médio.

DEPOIS DA TORMENTA Ridíoíeto
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| Fmacão "Beulah" chegou ao
Texas com ventos a 215 km
depois cle causar 29 mortes

Brownsville, Texas (UPI-JB) — O furacão Beulah, com
ventos de 215 quilômetros por hora, deve penetrar cm terra
firme nas próximas horas, pela desembocadura do Rio Bra-
vo, perto da fronteira do Texas c México.

Com 29 mortes em seu rastro, além de uma pessoa de-
saparecida, o Beulah ameaça agora as ilhas e penínsulas
ao longo da costa texana, entre Brownsville e Corpus Chris-
ti. Cerca de 3 400 pessoas receberam ordem de evacuar a
localidade e há outras 10 mil sem teto, no norte do México.

_tMÍM>MM
Beulah deixou 300 mil pessoas tem teto, no Gôl/o de lucatã, ao atingir a terra

AMEAÇA

Os refugiados íoram abriga-
dos em escolas, hospitais, igre-
jas, edifícios públicos e no Es-
tádio de Futebol.

Os dols rios que cortam a
cidade já estão quase' trans-
bordando, devido às chuvas do
mês passado. Ê quase certo que
com as chuvas do Beulah se-
rfio registradas inundações.

O furacão deverá provocar
gigantescas maremotos e inun-
dações nas costas, e teme-âo
que cause graves danos ás
plantações de limoeiro no Bai-
xo Texas.

O Departamento Meteoroló-
gico de Nova Orléans infor-
mou que o vértice do furacão
foi localizado às 15 horas a
cerca dos 23,8 graus de latitu-
de norte e 96,1 graus de lou-
gitude ocidental, ou seja, uns
280 quilômetros a sudeste d«
Brownsville.

O Beulan tomou rumo pro-
visório para o. Oeste, porém i\
tarde continuou sua trajetória

mais para o Nordeste, diz o bo-,
letim do Observatório.

PREJUÍZOS

Mais de 300 000 pessoas de 70
povoações do Estado de Iuca-
tá ficaram desabrigadas em
conseqüência dos prejuízos cau-
sados na Península pelo Beu-
la.h, informou o Governador do
Estado, Luis Torres Mesias.

A zona onde se cultiva o lie-
ncquen (sisal) sofreu enormes' estragos c grandes extensões
destes cultivos se perderam.

No Estado de Campeche, ao
sudoeste de lucatã, há 19 000
sinistrados. Também é elevado
o número, destes no Território
de Quintana Roo, ao Sul da
Península.

A ponte aérea estabelecida
pelos Secretarias da Defesa
Nacional e de Saúde está fun-
cionando desde domingo, acres-
centou o Governador. Leva to-
do tipo de auxilio a lucatã,
mas, na realidade, ainda não
foram calculadas exatamente
as perdas, que se estimam co-
mo elevadíssimas.

Quito ÍUPI-APP-JB) — O
Batalhão Umbabura, coman-
dado pelo Coronel Homero Vil-
lamll, com sede cm El Oro,
fronteira com o Peru, se su-
blevou ontem contra o Govér»
no e se nega a aceitar o ultl-
mato da.s autoridades para ces-
sar o movimento.

O levante, ao que parece, foi
provocado pela noticia de que
o Governo expediria um de-
creto sóbre reforma militar e
montepio dos militares, quo
descontentou o Batalhão.

Um comunicado oficial, dl-
vulgado ao meio-dia de ontem,
pela sala de imprensa da Pre-
sidência da República, diz que |"a falsa crença de que se iria
expedir um decreto relaciona-
do com o montepio e a reíor-
ma militar provocou um mal-
entendido no primeiro chefe
do Batalhão Imbabura, aguar-
telado na Cidade de Santa Ro«
sa de Machala, Tenente-Coro-
nei Homero Villamil, o qual
desobedeceu as ordens de seus
superiores e as leis militares"..

O documento acrescenta que
o Governo está recebendo de-
monstrações de adesão das uni-
dades militares do país. O Go-
vérno assinala a lealdade de-
monstrada pelas forças arma-
das da República a suas Insti-
tuições e a suas leis, assim co-
mo seu repúdio a todo ato tíe
indisciplina.

O Governo Nacional, diz o
comunicado, não permitirá
que se neguem ou se alterem
os direitos adquiridos pelos
membros das íórças armadas.
Acrescenta que cada conjectu-
ra que se tenha íeito ou sa
faça, no sentido de que tais
direitos serão menoscabados,
provém daqueles que nem res-
peitam nem amam as forças
armadas ilícionais e cinica-
mente procuram perturbar a
paz da República".
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"A humanidade enfrenta
uma catástrofe e um perigo muito maior

do que a bomba de hidrogênio."

Éa fome, evidentemente. Se a população
se multiplica e as terras não são suficien-
temenle férteis, a lógica mostra que logo-
logo vamos enfrentar problemas graves. Mas
o Brasil não tem ainda tantas terras virgens
para desbravar? Julgue você mesmo, com
os seguintes fatos: 1 - Apenas 20% de nos-
sas terras lavradas são naturalmente férteis.

2-0 resto precisa dramaticamente de
fertilizantes e calcáreo. 3 - As terras vir-
gens estão longe, cada vez mais longe. 4 -
O Brasil consome só 300.000 toneladas
de nutrientes por ano, quando deveria con-
sumir no mínimo 1.500.000 toneladas. Por
isso é que a ULTRAFERTIL decidiu cons-
(ruir o primeiro complexo integrado de fábri-

cas de fertilizantes da América Latina. Para
ajudar as terras a render mais. Para baratear
o custo dos alimentos. Com êsse objetivo,
vamos produzir uma tonelada de fertilizantes
por minuto. Estamos instalando 14 Centros
de Serviços Agrícolas no Interior, 8 dos
quais já estão entrando em ação. Nossos
fertilizantes são altamente concentrados e

vamos aplicá-los em fórmulas "sob-receí-
ta", especialmente misturadas para cada
tipo de solo e lavoura. Por isso ó que pode-
mos garantir: com apenas a metade dos
Super-Ferlilizantes ULTRAFERTIL você
conseguirá igual colheita do que está
obtendo agora com fertilizantes comuns. É
a nossa contribuição para fazer progresso,

\s
10 O Brasil crescerá mais depressa com melhores loiras

ULTRAFERTIL
desenvolvimento baseado na terra

Av.Brigadeiro Luiz Antônio,1343-8.»-Fone.37-5303-S.Paulo
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Informe JB
Orçamento

O Orçamento para 1968 consigna ao
Departamento Administrativo do Pessoal
Civil (antigo DASP) uma verba de 11
bilhões, 717 mühões e 87 mil cruzeiros
antigos, dos quais 1 bilhão e 738 milhões
destinados à educação.

Desse bilhão e setecentos e noventa
e oito milhões, o bilhão fá está compro-
metido com a instalação do Centro de
Aperfeiçoamento, e 233 milhões vão ser
gastos na instalação do Serviço de Do-
cumentação, em Brasília. Sobram 565
milhões de cruzeiros antigos para
custear as despesas de. funcionamento
da Escola de Serviço Público em Brasília
t na Guanabara.

Para instalar a garagem, o DASP vai
gastar 400 milhões de cruzeiros antigos
(ou 165 milhões menos que para aper-
feiçoar pessoal).'Para construir residên-
cias, gastará 1 bilhão, e pára mecanizar
o Departamento lá se irão 550 milhões,
enquanto para gastar em concursos e

provas estão guardados, ou ainda vão
aparecer, 810 milhões.

É genial. .

Literária

Boas noticias para a esquerda baca-
ninha; sai brevemente a obra completa
de Karl Marx — em quadrinhos.

Invenção

O Governador de Rondônia, Coronel
Assunção Cardoso, descobriu há pouco
como é que os traficantes de cocaina
trazem o entorpecente para o Brasil
atravessando a fronteira sem despertar
a menor suspeita das autoridades.

Dão um corte na pele do boi, abrem
uma espécie de bolsa, introduzem o pa-
cotinho com cocaína, costuram e al
tangem a manada, que entra com alguns
quilos de cada vez.-

i

Sem idéias

O Sr. Magalhães Pinto já recebeu
para almoço,'no Itamarati, o teatro, o
cinema, o futebol e a música popular.
Cada vez que se ia organizar os almo-
ços, desencadeavá-se uma briga tremen-
da, com todo mundo querendo ser con-
vldado.

A cada classe o Ministro pediu um
relatório com Idéias e sugestões para
solucionar os problemas mais prementes
na sua área.

Pois até agora ninguém mandou
relatório nenhum, e lá no Itamaratl já
se está desconfiando que o pessoal só
queria mesmo era almoçar.

índios
Assume hoje o nôvo Chefe do Ser-

viço de Proteção aos índios, Tenente-
Coronel Heleno Augusto Dias Nunes, no-
meado por verificar o Governo que, a
prevalecer a proteção que vinha sendo
dispensada, em breve não teríamos mais
nenhum índio para proteger.

Na próxima semana serão decreta-
das as primeiras prisões dos responsa-
veis pelo descalabro no SPI, onde vários
funcionários deverão ser punidos por de-
sídia e omissão. O SPI tem 78 postos es-
palhados em todo o País — Inclusive
São Paulo. As irregularidades apuradas
até agora vão desde a alienação do pa-
trimônlo Indígena até o aluguel de ín-
dios para trabalho em propriedades par-
ticulares.

Como diz o Ministro Albuquerque
Lima, o SPI estava se transformando no
Serviço de Prostituição dos índios.

Anteprojeto

O Departamento Nacional da Previ-
dôncla Social preparou anteprojeto de

decreto permitindo que a dívida de em-
presas particulares com o Instituto Na-
cional da Previdência Social seja paga
em bens.

A exposição de motivos chama a
atenção para as vultosas dívidas de em-
presas para com o INPS e a dificuldade
existente para recebê-las.

Entendimento

A propósito do roubo de automóveis
oficiais: quando roubaram o carro do
Ministro Cordeiro de Farias e do General
Golberi do Couto e Silva, no Governo
passado, não houve maiores dificuldades
para recuperá-los.

A Polícia se entendeu com os la-
drões, explicou que os veículos eram
propriedade da Fazenda Nacional e os
ladrões, consclenclosamente, marcaram
dia, hora e local para a devolução. E de-
volveram mesmo.

Parece mentira, mas é verdade.

Apelo
O Deputado Paulo Macarlni, vlce-li-

der do MDB na Câmara, recebeu do seu
município, Capinzal, em Santa Catarina,
o seguinte telegrama, assinado pelo Vè-
reador Adelino Beviláqua:

"Obséquio pleitear nossa cidade seja
local exílio pessoas cassadas. É ilha cer-
cada de barro por todos os lados, com
acesso semelhante ao de Fernando de
Noronha."

O telegrama chegou por carta, por-
que o DCT de Capinzal recusou-se a ex-
pedi-lo.

Visita
O General Lira Tavares recebeu on-

tem a visita de uma comissão do Cen-
tro Cívico da Escola Primária do Cam-
po dos Afonsos, cujo Presidente é o me-
nino José Lourival, de oito anos.

Cumprlmentando-o, o Ministro quis
saber como chegou à Presidência. E o
garoto:

Fizemos uma eleição direta, e dos
4Ó0 votos eu tive a maioria absoluta —
250 votos.

O Ministro riu e rf.o (,.!sr,e nada.

Abandono

Moradores das Ruas Marquês de
Abrantes, Senador Vergueiro e transver-
sais pedem a atenção das autoridades
para o abandono e a sujeira em que se
acham aquelas ruas, especialmente a
Marquês de Abrantes.. Negta.à. esquina
de Fernando Osório, há um prédio com
terreno à írente em que se abrigam dia
e noite desocupados, sem que ninguém
tome qualquer providência.

Os participantes da reunião do FMI,
afinal, não vão passar apenas pelo
Aterro.

Locutor

Irradiando o jogo Brasil x Chile, em
Santiago, ontem à noite, um locutor em-
postou bem a voz e informou:

Vinte e sete minutos no Estádio
Nacional de Santiago. Seleção carioca,
zero; seleção da Guanabara, zero.

Briga

O Governo de São Paulo oficializou
o Festival da Canção Popular promovi-
do pela TV Recorde e vai além: o^he-
íe do Cerimonial do Palácio,- Sr. João
Tabajara de Oliveira, acompanhado do
Deputado Blota Júnior, segue breve-
mente para os Estados Unidos, a fim de
convidar Frank Sinatra para "vir conhe-
cer São Paulo".

Está ficando meio ridícula toda essa
briga para trazer Frank Sinatra ao Bra-
sil. Ora é o Rio, ora é São Paulo; já hou-
ve até quem falasse em condecorá-lo
com a Ordem do Cruzeiro do Sul.

Talvez seja mais apropriado ofere-
cer-lhe um bom cachei.

Lance-livre
O Sr. Ademar de Barros está sendo

processado na 10." Vara Cível por José Fer-
nandes, o maitre do antigo Au Bon Gourmet.

A ação foi impetrada pelo advogado
Danilo Santos: José Fernandes está tentan-
do receber a importância correspondente a
três banquetes oferecidos pelo ex-Governa-
dor aqui no Rio, em 1S66.

Ao tomar conhecimento, pelo noticiário
da imprensa, que a seleção brasileira no
Chile está abandonada à sua própria sorte,
o Ministro interino das Relações Exteriores,
Embaixador Sérgio Correia da Costa, tele-
grafou imediatamente ao Consulado em
Santiago determinando que dê todo apoio
e cobertura aos nossos jogadores.

O escritor Autran Dourado, de quem a
Editora Civilização Brasileira lançará, ain-
da este més, no Brasil e em Portugal, o ro-
mance ópera dos Mortos (em convênio com
a Portugália Editfira), vai ter a sua novela
Uma Vid» cm Segredo publicada nos Esta-
dos Unidos por Alfred Knopf. A novela, em
tradução de Reglne Korner, foi editada naAlemanha pela Carl Hanser Verlag, quelançou Autran Dourado na Europa.

O Sr. Grydeon Hupton, Vice-Presidente
do BID, vai sobrevoar hoje a área do Juque-ri, em Sáo Paulo, em companhia do Sr. Vitorda Silva, Diretor brasileiro do BID, do Sr.Fábio Yasuda, Secretário de Obras de SãoPaulo, c Jorge de Resende, Secretário dePlanejamento, examinando o problema doabastecimento dágua à capital até o ano2 000, a cargo da Brown Bovcri.

Chega hoje ao Rio o nGvo Embaixadordo Japão no Brasil, Sr. Ko Chiba.

Sidnei Miiler e Carlos Castilho, que
atualmente se apresentam no Teatro de
Bolso, cm Ipanema, com o show Quem sam-
ba fica, foram classificados no Festival de
Música Popular de Sfio Paulo.

Chega hoje ao Rio, procedente de Bue-
nos Aires, o Sr. Nei Garcia Sotelo, Pre-
sidente do Lóide Brasileiro.

Assumiu interinamente a chefia do Ga-
binete do Ministro da Fazenda o Sr. Fer-
nando Murgel.

E Sérgio Ricardo vai lançar, hoje à noi-
te, no Canecão, o seu último LP.

A Companhia Editora Forense lançou
ontem As 40000 Horas — Para Onde Cami-
nha o Trabalho Humano, do Professor Jean
Fourastié. O livro Ôóum fascinante estudo
sobre as perespectivas da vida futura: "num
futuro próximo, o homem não trabalhará
mais de 30 horas por semana, 40 semanas
por ano, 35 anos durante toda a sua vida".
Da Coleção Prospectiva.

Marcelo Grassman inaugurou a sua ex-
posição de desenhos na Galeria Santa Rosa,
onde vai ficar até o dia 30.

E a COCEA abre hoje o supermercado
do Méier, com o dobro da capacidade do
que está funcionando na Penha. A experiên-
cia do Méier, somada a da Penha, que é
boa, será decisiva para a implementação do
plano de construção de grandes supermer-
cados, para a substituição definitiva das
feiras.

Seus Talões
sorteia hoje
a Série F

¦¦ A série F de Seus Talões Va-
lem Milhões será sorteada ho-
je, às 15 horas, na sede da Lo-
teria do Estado. Os contempla-
dos com os 17 prêmios maiores,
se estiverem presentes, serão
pagos na hora. Para a série G,
que será sorteada em meados
de outubro, já foram trocados
350 mil certificados.

Português vê
alegria
na mini-saia

Manaus (Correspondente) —
O Diretor do Instituto Superior
dexCièncias c Política da Uni-
versidade de Lisboa, Professor
Adriano Moreira, disse nesta
Capital que os problemas da ju-
ventude em Portugal não são
diferentes dos demais países e
que a mini-saia e os cabeludos
estão fazendo o mundo mais
alegre do que antigamente.

Africanas
atacam
no Recife

Recife (Sucursal) — As abe-
lhas africanas, que desde do-
mingo inquietam a população
desta Capital e de Olinda, an-
teontem atacaram as duas ci-
dades, e só não houve vítimas,
como no interior do Estado,
graças a ação do Corpo de
Bombeiros. Entretanto, as
abelhas africanas continuam
voando em enxames e tentan-
do atacar colégios e residên-
cias.

Somente um soldado do Cor-
po de Bombeiros foi atingido
por uma picada, mas sèm gra-
vidade. Domingo último as
abelhas fizeram a sua primeira
investida no Recife, espalhan-
do o pânico nos Bairros de
Afogados e Tibura, onde os
bombeiros mataram mais de
quatro mil delas, .para conter
a violência de seu ataque.

A presença das abelhas afrl-
canas no Recife levou a Se-
cretaria de Agricultura a mobl-
lizar todos os seus recursos, que
haviam sido deslocados para o
Interior do Estado, justamente
para combatê-las.
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Inglês Smith ganha o maior
prêmio da IX Bienal com 15
obras cie pintura acrílica

São Paulo (Sucursal) — O inglês Richard Smith, com
15 trabalhos de pintura acrílica, ganhou o maior nrêmlo,
no valor de US$ 10 mil, da IX Bienal de São Paulo, que
será oficialmente Inaugurada na próxima sexta-feira pelo
Presidente Costa e Silva.

O pintor Flávio de Carvalho foi o único brasileiro in-
cluido na relação oficial dos 11 principais premiados, que
só seria divulgada na tarde de hoje. Foi entretanto anteci-
pada para ontem a divulgação feita pelo Presidente da
Fundação Bienal de São Paulo, Sr. Francisco Matarazzo
Sobrinho.
OS PREMIADOS

Além do prêmio máximo de
USS 10 mil — Prêmio Itama-
rati —, foram concedidos dez
Prêmios Bienal de São Paulo
no valor de NCrS C mil cada,
conforme estabelecia o regula-
mento da IX Bienal.

Foram ¦ os seguintes os dez
premiados: Flávio de Carva-
lho, do Brasil — pintura; Jas-
per John, Estados Unidos —
pop-art; B a 1 d a c i n i César,
França — escultura; Fumiakl
Fukita, Japão — xilogravura;
David Lamelas, Argentina —
escultura; Carlos Cruz Diez.
Venezuela — pintura; Tadeusz
Kantor, Polônia — pintura;
Michelangelo Plstoletto, Itália
— pintura^colagem; Josua
Rsichert, Alemanha — xilogra-"
vura; e Ian Schoonhoven, Ho-
landa — pintura.

Foi anunciada ainda a con-
cessão dos seguintes prêmios:
Grande Prêmio latlno-ameri-
cano Francisco Matarazzo So-
brlnho — instituído nesta Bie-
nal e no valor de USS 600 —,
para o pintor colombiano Ale-
xandro Obregon; Prêmio Wan-
da Svedo, para gravadores la-
tino-americanos e no valor de
NCr$ 1 mil, para o chileno
Juan Bernal Ponce; Prêmio
Galeria Astréla, para desenhis-
tas nacionais em preto e bran-
co e no valor de NCrS 1 mil,
para Farnese de Andrade; c
Prêmio Galeria Cosme Velho,
nacional e de NCrS 1500,00 pa-
ra Amélia Toledo.

O Prêmio de Pesquisa Pre-
feitura Municipal de São Pau-
lo, no valor de NCrS 5 mil,
ainda náo íoi atribuído. De-
verão ser divulgados hoje tam.
bém òs prêmios de aquisição
Instituídos, para participantes
brasileiros, pelo Ministério das
Relações Exteriores, no valor
total de NCrS 25 mll. Assim, o
Itamarati adquire obras de ar-
tistas brasileiros, neste valor
total, passando as obras a ía-
zer parte de seu patrimônio e
sendo distribuídas pelas Em-
baixadas do Brasil no exterior.

SUPERBIENAL

O Sr. Francisco Matarazo
Sobrinho anunciou, depois de
apresentar ontem a primeira
lista oficial dos vencedores da
IX Bienal, já terem sido ini-
ciados os trabalhos 'de"pr'epà-
ração da próxima mostra.

— A XX Bienal, cm 1069,
será uma superbienal, pois
estaremos oompletando 20 «nos
de trabalho, num total de dez
bienais. Várias promoções ex-
traordinárias marcarão o acon-
tecimento.

A ABERTURA

A IX Bienal de São Paulo
— reunindo mais de quatro
mil obras de arte e represen-
tando o trabalho de 865 artis-
tas de 61 países — será inau-
guradá oficialmente depois de
amanhã, pelo Presidente da
República: após a saudação
às autoridades e «os exposito-
xes, lida pelo Presidente da
Fundação Bienal de São Pau-
lo, será feita a entrega dos
prêmios atribuídos pelo júri
internacional.

Além dos dez prêmios regu-
lamentares, de NCrS 6 mll ca-
da, serão entregues também o
Grande Prêmio Itamarati, no
valor de USS 10 mil, e o Prê
mio Prefeitura Municipal de
Sâo Pifulo, no setor de pesqui-sas (NCrS 5 mil).

OS ESPECIAIS

Aberta ao público a partirdo próximo sábado, diariamen-
te, das 15 às 22 horas, exceto
às segundas-feiras, a IX Bie-
nal reúne artistas de grande
projeção internacional. Em sa-
las especiais, poderão ser vis-
tas obras do norte-americano
Edward Hopper (in-memo-
riam); do argentino Le Pare —
vencedor do Grande Prêmio de
Pintura da Bienal de Veneza
dêste ano; do peruano Juan de
La Colina; do paraguaio José
Parodi; e um conjunto de de-
senhos do falecido Federico
Saez, do Uruguai.

Há três salas especiais bra-
sileiras: uma com desenhos de
Fernando Odriozola; outra com
esculturas de Bruno Giorgi; e
uma terceira do pintor Danilo
di Prete, cm técnicai mista,
com movimentos e luz — obras
de suas séries intituladas Pai-
sagem Cósmica c Além do -
Cosmo.

O Brasil está representado
na IX Bienal por 393 artistas
e 1493 obras. A seção de pin-tura é a maior: 601 peças, das
mnis variadas técnicas. Poderão
ser vistos 404 trabalhos na se-
ção de desenho, 252 na de gra-vura, 221 na de escultura e 15¦tapetes ho setor de arte apli-
cada.

Estudantes do R.G. do Sul
venceram em arquitetura

O prêmio da IX Bienal de
São Paulo para escolas de Ar-
quitetura íoi conquistado pela
equipe de estudantes gaúchos,
que receberão os NCr$ 10 mll
oferecidos pelo Banco Nacio-
nal da Habitação.

O tema obrigatório do con-
curso era um Plano Local de
Conjunto Residencial Integra-
do, cujo desenvolvimento deve-
ria ser baseado em estudos c
pesquisas urbanológicas, envol-
vendo aspectos técnicos, sócio-
econômicos e urbanísticos rela-
cionados com a região a que
se destinasse.

O JÜRI

O júri era composto pelos
arquitetos Jerônimo Bonilha \
Esteves e Roberto Cláudio dos
Santos Aflalo, representando o
Instituto dos Arquitetos do
Brasil; Henrique Mínclin e Ru-
bens do Amaral Portela, pelo
BNH; e Francisco Bolonha,
pela Fundação Bienal de Sâo
Paulo.

Para o segundo lugar foi es-
colhido o trabalho da equipe
da Faculdade de Arquitetura
Mackenzie, de São Paulo, que

receberá NCrS 6 mil, classifi-
cando-se em terceiro a equipe
do Curso de Arquitetura! da
Universidade do Paraná, que
ganhará NCr$ 4 mil, ambos os
prêmios também oferecidos pe-lo Banco Nacional da Habi-
tação,

A entrega dos prêmios será
na sexta-feira, às 12 horas, no
próprio local doi Bienal de São
Paulo. O Presidente Costa e
Silva fará a entrega ao 1.° co-
locado; o Sr. Mário Trindade,
Presidente do BNH, ao segun-
do; e o Sr. Francisco Mata-
razzo Sobrinho, ao terceiro.
OBJETIVOS

O objetivo do BNH ao patro-
cinar o concurso foi despertas
no estudante de Arquitetura
um interesse mais profundo
pelo problema da habitação no
País. Dentro desta idéia, o jú-
rl não exigiu dos projetos so-
luções de exeqülbilidade ime-
diata, considerando mais o ta-
lento e a imaginação para a
organização dos, espaços e a
riqueza estética,' além do do-
mínio da técnica de planeja-
mento.

A vitória dos experientes
Departamento do Pesquisa

Richard Smith, um inglês de 35 anos que já esteve em quasetodo o mundo estudando pintura ou, em serviço militar — cie
já foi oficial da R.A.F — expõe coletivamente pela primeira
vez em 1057, e de là para cá suas obras tém sido expostas com
regularidade, de Veneza a Loiulrcs, Washington, Buenos Aires
e Amstcrdam. Hoje, depois dc ganhar um prêmio da 33.a Bienal
de Veneza c ter rodado um filme sóbre sua própria pintura,
divide o tempo entre Londres e as grandes cidades americanas.

Sua primeira exposição individual foi cm 1961, na Galeria
Green de Nova Iorque, e a segunda no seu pró_irio estúdio lon.
drino. Smith lecionou na Saint Martin School of Art (de 19S1
a 1963) e depois na Universidade áe Virgínia. Suas obras fazem
parte Ae várias coleções públicas, como a Tate Gallery, o Mu-
seu de Ulster, a Calouste Gulbenkían ^ o Western Australian
Art Gallery. Dos premiados, é o que viais expôs até agora.

Nenhum dos pintores brasileiros premiados é estreante: to-
dos têm anos de prálica e -prêmios em outras mostras. O mais
antigo é Flávio de Resende Carvalho, fluminense de Barra
Mansa, onde nasceu em 1889, que, além de pintor, é desenhis-
ta, arquiteto e escritor. Depois de 1930, Flávio esteve em prá-
ticamente todos os movimentos de vanguarda registrados tio
Pais. EStudou na França e na Inglaterra c cm 1930, quando
apresenióu o seu Bailado de Deus Morto, provocou grande es-
cândalo, Ficou, famoso pela sua série de retratos, é um dos
grandes representantes do expressíonismo brasileiro e, no setor
de arquitetura, idealizou vários protótipos de casas funcionais
em São Paulo. Em 1963, na VII Bienal, obteve saia especial.

Amélia Amorim Toledo, paulista de 1926, dcâica-sc desde
1947 ao artesanato de metais, especialidade que aprendeu sòzí-
nha. Antes estudara com Tahaoka e Valdemar da Costa, estu-
dando mais tarde (1958 e 1959) em Londres, com o escultor
Turnbull. A partir de 1960, passou a trabalhar com gravuras e
em 1961 recebeu o prêmio H. Stern para desenho de jóia mo-
derna.

A figura humana foi sempre a preocupação de Farnese ãe
Andrade, e êle, como gravador, só a deixou de lado quando pas-
sou pela fase abstrata. Farnese nasceu em Araguari, Mi7ias, em
1926, e estudou desenho com Guignard, em Belo Horizonte, de
1945 a 1948. Veio para o Rio em 1950 e durante dez anos dedi-
cou-se ao trabalho de ilustrar revistas e jornais. Em 1959 e 1961
estudou gravura em metal com Frieãlander e Rossini Perez. Foi
duas vezes premiado em Havana, participou das VI e Vil Bie-
nais áe Sáo Paulo e, como convidado, mandou gravuras às Bie-
nais de Tóquio (onde apenas três gravadores brasileiros compa-
receram) e Carrara. Tomou parte em outras exposições eoleti-
vas e vendeu quatro trabalhos em Londres, na Exposição Brasi-
Han Art Today. No Salão Nacional de Arte Moderna conquistou
isenção de júri em 1962. Ganhou um prêmio no IV Resumo
de Arte JB.

Sua obra, descrita por um critico como "sensual, contempla-
tiva, sóbria e vigorosa", impressiona pelo conteúdo dramático que
dá á figura humana. Recentemente passou a ser visto como um
construtor de objetos, estilo em que a figura humana domina sob
a forma de pequenos agrupamentos de bonecos.

Negrão cria CEPE-4 para
cuidar dos problemas das
áreas litorâneas cariocas

O Governador Negrão de Lima assinou decreto, ontem,
criando a 4.a Comissão Executiva de Projetos Específicos
(CEPE-4), que se dedicará especificamente aos problemas
relacionados com as áreas litorâneas, propondo medidas
para sua preservação, com vistas ao desenvolvimento tu-
rístico.

Como ponto de partida, de acordo com o decreto, a
CEPE-4 — subordinada à Secretaria de Turismo — pro-
moverá o planejamento na faixa litorânea das Ilhas do
Estado, Gávea, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Guaratiba
e Sepetiba, delimitando os perímetros de alcance turístico.
A MAIS BELA

A solenidade de assinatura
foi realizada no salão nobre do
Palácio Guanabara, com um
discurso do Secretário de Go-
vêrno, Sr. Humberto Braga, ao
afirmar que o nôvo órgão "evi-
tara erros de vícios cometidos
em outros pontos da Cidade,
como Copacabana, que cresceu
sem qualquer planejamento,

daí advindo a sua desfigura-
ção urbanística".

Falando a seguir, o Secreta-
rio de Turismo, Sr. Carlos do
Laet, disse que a CEPE-4 "irá
policiar a imensa área litora-
nea, para prevenir não apenas
esses erros, «ias, em contra-
partida, permitir que a orla
marítima do Atlântico seja a
mais bela do mundo".

Diretor do DER do Maranhão
pede verba para construir
estradas antes das chuvas

O Diretor do DER do Maranhão, engenheiro Vicente
Fialho, informou ontem que o grande problema do órgão
para alcançar as metas estabelecidas no Plano Rodoviário
do Governo José Sarnei é a falta de recursos financeiros,
"pois só podemos atacar as obras durante cinco meses, já
que as chuvas no Estado se prolongam por sete meses".

O engenheiro Vicente Fialho se encontra no Rio em
busca de adiantamentos de recursos do Fundo Rodoviário
Nacional, através de empréstimo no Banco do Brasil, e
também para explicar o planejamento das rodovias ora em
execução no Maranhão.

aproveitar os cinco meses da
estiagem, se revezam 24 horas
por dia, sem interrupção, in-
clusive aos domingos e feria-
dos. Outras estradas novas es-
tão sendo abertas pelo DER.
e as que Já existiam estão sen-
do pavimentadas.

Para que as obras rodoviárias
do Maranhão não sejam pre-
Judicadas pelo longo período
de chuvas — sete meses —, o
engenheiro Vicente Fialho so-
licitará ao Fundo Rodoviário
Nacional recursos idênticos aos
que íoram concedidos ao Ceará.

RITMO
— As obras de asfaltamento

das ruas e avenidas de São
Luis — disse o engenheiro Vi-
cente Fialho — estarão total-
mente concluídas até meados
de outubro próximo, e estão
sendo realizadas com recursos
estaduais, através do Departa-
mento de Entrada de Rodagem.

Atualmente o DER mantém
seis frentes de trabalhos na
Rodovia São Luís—Tereslna —
a principal para1 a integração
do Estado —, e as turmas, para
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VAMOS
ALMOÇAR
NO BARRIL?
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Bons pratos, bom serviço. Churrascos... pizzas... galetos...
...tudo isto e mais a brisa suave da Praia de Ipanema.
BARRIL 1800, a partir das 10 hs., um show de restaurante
ã ^ua espera. E lembre-se: Chopp só do Barril!
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URSS convida chineses para festa de sua Revolução
" Moscou (AFP-JB) — O Go-

vèrno soviético enviou convites
nos principais dirigentes da

\ , China Popular pana que assis-
tam às festas cio clnqüentenA-
rio da Revolução de Outubro,
que serão realizadas no próxl-* mo dia 7 de novembro, sou-
be-se ontem de fonte bem in-
formada.

Os convites, dirigido ao Co-
mltê Central do Partido Co-
miunista c ao Governo da Chi-
na, foram transmitidos no
inicio do mês ao Encarregado
de Negócios chinês em Moscou
pelo Ministro soviético de Re-
lações Exteriores, Andrei Gro-
myko.

OS CONVITES

Os convites são assinados
pelo Secretário-Geral do Par-
tido Comunista da União So-
viética, Leonidi Brejnev, pelo
Presidente do Presidium do So-
viet Supremo da URSS. Nico-• Ias Podgorny, e pelo Presiden-
•te do Conselho de Ministros,
Alexei Kossiguin, acrescentou
a mesma fonte.

O Encarregado de Negócios
da Clüna cm Mascou, que foi
convocado ao Ministério de Re-
lações Exteriores da União So-
viética para receber os convites,-
declarou que os enviaria a Pe-
quim.

A mesma fonte acrescentou
que uma primeira tentativa
para entregar os convites dos
dirigentes chineses íol feita
através da Embaixada soviéti-
ca em Pequim.

A Capital soviética espera,
mais de um milhão de visitan-
tes que assistirão às festas do
qitinquagésimo aniversário da
revolução de outubro de 1917.

Desde os primeiros dias de
outubro, o habitual movimen-
to turístico será suspenso; to-
dos os hotéis estarão à dispo-
sição dos delegados que virão
dos quatro cantos da terra.

Leningrado, berço da revo-
lução, onde se realizarão nume-
rosos atos, parece já ter sido
fechada aos turistas estran-
geiros.

Entretanto, os responsáveis
soviéticos tèm um problema
pendente: os convites.

Até ontem, o único convite
oficial era o do Marechal Ti-
to, Presidente iugoslavo, íeito
no dia 27 de abril passado.

Certamente, o Secrctário-Ge-
ral do Partido Comunista so-
viético, Leonid Brejnev, - con-
vidou coletivamente as perso-
nalidades presentes à confe-
rencia dos comunistas europeus
em Karlovy-Vary, eom estas
palavras: "Encontro-vos a to-
dos em Moscou, no més de no-
vembro."

Entretanto, os observadores
consideram — embora nem to-
dos os Partidos Comunistas
europeus estivessem represen-
tados nessa conferência — foi
em escala mundial que o
Kremlin formulou seu convite
em forma solene, c isso, apre-
senta um problema: os hóspe-
deg "delicadas" ou não deseja-
dos.

Acredita-se que uma comis-
são especial ven?, estudando há
meses o problema, sobretudo
no que se refere ao Partido
Comunista Chinês e os parti-
dos pró-chineses, como o al-banes.

Guerrilha é usada contra Mao
Hong-Kong e Landres (UPI-

AFP-JB) — Mil hmoístas que
viajavam em caminhões pela
rodovia Cantão—Pahsien fo-
ram emboscados pelos adversa-

i rios do Presidente Mao, anun-
ciaram ontem viajantes chega-
dos a Hong-Kong. Os anti-
maoistas usaram morteiros e
metralhadoras, acreditando-se
que tenham assassinado a

. maior parte do contigente
adversário.

O Governo briiünico protes-¦tou energicamente junto a Pe-
quim contra a busca realizada
por policiais chineses no Con-
sulado britânico em Xangai,

* em obediência a uma ordem do
Comitê Revolucionário da ci-

dade. O Encarregado de Ne-
gócios da China em Londres,
Shen Ping, negou-se a acei-
tar a nota de protesto inglês.

FUGA PROSSEGUE

Os antimaoístas apesar da
vitória parcial na Estrada de
Cantão—Fahsien, continuam
fugindo para o interior do
pais, temendo as represálias
dos guardas vermelhos contra
os adversários de Mao que ten-
tam se organizar em Cantão.

Oficiosamente, afirma-se que
tropas do Exército de Liber-
tação ocuparam a cidade de
Cantão e controlam as ruas
com tanques pesados e patru-

lhas motorizadas. Postos de
vigilância e controle íoram dis-
postos ao longo da linha fér-
rea que vai de Cantão a Kow-
loon, para neutralizar a ação
dos sabotadorés.

A Guarda Vermelha e as
forças leais ao Presidente Mao
mobilizaram 400 mil civis em
Cantão, há três dias, para do-
minar os antimaoístas, que ha-
viam ameaçado a cidade com
um banho de sangue. 03
viajantes que chegam a Hong-
Kong informam que o caos
reina na China e o Governo
em muitas regiões perdeu to-
talmente o controle da situa-
ção.
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Antifoguete dos EUA acelera a ^0^
corrida às armas, diz Londres

Londres, Paris (AFP-UPI-.
JB) —¦ O Governo britânico
lamentou, ontem, a decisão
dos Estados Unidos de criai*
um sistema de defesa antiío-
guete por considerar que a
medida acentuará a corrida
armamentista e representará
um sério perigo para a paz,
segundo nota oficial do Fo-
reign Office.

O Jornal Le Monde de Paris
declarou que a decisão do Go-
vèrno americano é prova do
íracasso da política dos Esta-
dos Unidos na Ásia porque
e.stá em contradição com a sua

, orientação de não reconhecer
a existência da China, país
contra o qual Johnson manda
erguer agora sua cortina an-
tifoguete.

CONSEQtTÊNCIAS

O porta-voz do Foreign Offl-
ce disse que a Grã-Bretanha,
embora compreenda as razões
da decisão norte-americana de' adotar esse plano de defesa li-
mitada e reconheça a dificul-
dade da decisão de Wash-
ington, nunca ocultou, para os
EUA e a URSS, as consequen-
cias desfavoráveis de tal me-
dida.

Afirmou o porta-voz da
Chancelaria britânica que um

sistema de defesa antifoguc-
tes, por limitado que seja, co-
mo é o caso dos Estados Uni-
dos, dará nôvo impulso à cor-
rida armamentista e poderá
suscitar repercussões mundiais
perigosas, especialmente no
terreno do controle dos arma-
mentos e do desarmamento.

FRACASSO
"A decisão dos Senhores

Johnson e McNamara — diz
Le Mondo — não satisfará os
Chefes de Estado-Maior, que
raciocinam em termos de
guerra fria e para quem Mos-
cou continua sendo o principal
inimigo. Não satisfará, igual-
mente, a muitos congressistas
para os quais gastar 5 bilhões
de dólares em sete anos nada
significa em relação aos gas-
tos com a guerra do Vietname,
que vão atualmente a 27 bi-
lhões de dólares por ano"."A decisão — prossegue o
jornal —- é, no final, a primei-
ra conseqüência da intromis-
são do Pequim no clube nu-
clear. Ela contrasta, estranha-
mente, com a política ameri-
cana de não reconhecimento de
um regime oficialmente consi-
derado não existente. Desse
ponto-de-vista, a decisão ame-
ricana é prova do íracasso de

uma política que há multo pro-
vou ser errada".

Em Washington, autoridades
competentes disseram que o
plano norte-americano de de-
íesa limitada contra fogue-
tes balísticos intercontinentais
protegaria os Estados Unidos
contra um ataque chinês mas
seria insuficiente para deter
um ataque maciço dos íogue-
tes soviéticos.

O plano prevê a utilização
de dois tipos de foguetes — o
Spartan, que neutralizaria os
foguetes inimigos a.longa dis-
tância do objetivo, por melo
de intensa emissão do raios-X,
e o Sprint, de curto raio de
ação, destinado a abater os fo-
guetes que furassem a primei-
ra barreira — e dois sistema!
de radar.

DETECTAÇAO

Os dois sistemas de radar —
P.A.R. (Perimeter Aqulsltlon
Radar) e M.S.R. (Missile Sita
Radar) — servirão para detec-
tar a trajetória e o ponto de
impacto dos foguetes estraté-
gicos nucleares que a China,
segundo McNamara, poderá
colocar em ação contra os Es-
tados Unidos dentro de dez
anos.
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O lísico Vladimir Kaclienko viajou em companhia dc sua mulher Galina e de um médico soviético

!-•>'¦¦ • russo rompe bloqueio
em Londres e volta a Moscou

Americano se defende em Genebra
Genebra (AFP-UPI-JB) —

O delegado americano à Con-
ferência do D e s a r m amento,
Adrian Fisher. declarou on-
tem que o sistema de defesa
antifoguetes que os Estados
Unidos váo construir visa a
neutralizar qualquer ataque da
China e impedir que Pequim
faça chantagem com as nações
não nucleares.

Afirmou o representante dos
Estados Unidos que a instala-

, ção deste sistema de defesa
não deve encerrar as negocia-
ções com vistas ao controle da
corrida, armamentista, especi-
almente no que se refere ao
projeto russo-americano de
tratado contra a proliferação
das armas nucleares, a que o
Brasil se opõe.

CORRIDA

Adrian Fisher declarou queo sistema defensivo anunciado
pelo Secretário de Defesa Ro-
bert McNamara não contri-' -buirá de maneira alguma paraa corrida armamentista entre
ta Estados Unidos e a União

Soviética, razão pela qual não
deve afetar os progressos Jáobtidos para a aprovação do
pacto contra a proliferação
nuclear.

— Multo pelo contrário —
disse —, o sistema antifoguete
satisfaz às objeções de vários
países que se opõem ao proje-
to antinuclear russo-america-
no, porque, ao reduzir as pos-sibilidades de um ataque atô-
mico chinês, dá a nossos ami-
gos asiáticos nova prova de
nossa determinação em ajuda-
los contra a chantagem atô-
mica.

AMEAÇA

O delegado norte-americano
afirmou que a China Popular
estará em condições de dispor,
ainda na década de 70, de uma
força balística internacional,
primitiva e vulnerável, mas
nem por isso menos operado-
nal, o que representaria uma
ameaça concreta à defesa dos
Estados Unidos.

— A União Soviética — sa-
lientou o chefe da delegação

norte-americana na Conferen-
cia de Genebra — jamais nos
deu a entender que conside-
raria a instalação, pelos Es-
tados Unidos, de um sistema
de defesa limitada contra fo-
guetes como uma provocação.Presumo que os soviéticos con-
tinuam tendo a mesma opiâo.

MÉXICO

O México, único pais da
América Latina, além do Bra-
sil, que participa da Conferen-
cia db Desarmamento, apre-
sentou ontem quatro sugestões
sobre o projeto de trabalho
contra a proliferação nuclear,

O delegado mexicano, Jorge
Castaneda, propôs a inclusão
formal no acordo de algu-
mas garantias para a utiliza-
ção da energia nuclear com
fins pacíficos pelos países não 

'

nucleares. As garantias pro-
postas não figuram atualmen-
te a. nüo ser no preâmbulo do
projeto de tratado.

Objetivo é contra os chineses
-,

Paris (AFP-JB) — O guarda-chuva anti-
foguete que, depois de longas hesitações, osEstados Unidos se preparam para instalar, an-te a eventualidade de um ataque chinês com
projéteis intercontinentais, baseia-se no em-1 prego combinado de dois foguetes.

Os artefatos são o Spartan e o Sprint.
J O guarda-chuva tem o nome de Nike-X

O dispositivo, no qual o Departamento daDefesa Já Investiu mais de quatro bilhões dedólares, compõe-se, em suma, do Spartan e_ do Sprint e de duas cadeias de radar.
O Spartan é um foguete de três etapas

e_.ie, há meses, substitui, no arsenal norte-
americano, os foguetes Nike-Zeus.

O Spartan, que tem uma íôrça de pro-pulsão de 18 toneladas, é capaz de transpor-
l tar uma ogiva termonuclear.

A explosão da ogiva, de uma potência deuma megatonelada, nas proximidades de um
projétil intercontinental inimigo, será capaz

fio destruí-lo.
O Spartan, em numero de 800, será agru-

pado em baterias de dez.
A segunda linha do guarda-chuva antiío-

guete é constituída por projéteis Sprint, que

Yves Gayard
Especial para o JB

terão a seu cargo a proteção dos objetivos, de
perto.

O Sprint, provado pela primeira vez em
.1965, mede 8,20 metros de comprimento, e éVnovido por dois impuisores a combustível li-
quido.

Seu alcance oscila entre 32 e 40 quilo-metros.
Para coordenar as operações dos dois ío-

guetes, são necessárias duas redes de radar.
Sua tarefa será determinar ao mesmo tem-

po a trajetória dos projéteis inimigos e o pon-to de impacto previsto.
Serão radares PAR (radares perímetroaproximação) e MSR (radares de queda de

projéteis).
Com esse guarda-chuva Nike-X, os Esta-dos Unidos parecem renunciar deíinitivamen-te ao guarda-chuva antifoguete global desti-nado a proteger seus grandes centros urbanos,e que custaria entre 40 e 50 bilhões de dó-lares.
O nôvo sistema defensivo, dez vezes maisbarato, será destinado exclusivamente a pro-teção do país de um possível ataque chinês.

Londres (AFP-UPI-JB) — O
físico soviético Vladimir Kach-
enko embarcou ontem à tarde
para a União Soviética, acom-
panhado de sua mulher, Gali-
na, e do médico da Embaixa-
da, três dias depois de ter sido
impedido de viajar pelas au-
toridades britânicas, que sus-
tentaram que o cientista esta-
va sendo seqüestrado pelos di-
plomatas soviéticos.

Rigorosas medidas de segu-
rança íoram tomadas no ae-
roporto de Londres na hora do
embarque: o automóvel quo
conduzia Kachenko entrou em
alta velocidade pela pista, só
parando, diante da escada do
avião. As formalidades de al-
íândega foram realizadas no
interior do aparelho, em virtu-
de do estado de saúde do jo-
vem físico.

CONVITE DE ASILO

Kachenko estava pálido e
com um ar abatido quando
saltou do carro, amparado porGalina e pelo médico, e subiu
a escada do avião com dificul-
dade. Assim que chegar à
URSS será internado num hos-
pitai, segundo Informação for-
necida por um diplomata da
Embaixada soviética em Lon-
dres.

Em entrevista coletiva com
a imprensa na Embaixada, Ga-
llna anunciou ter enviado uma
carta ao Primeiro-Ministro

Adjubei
atropela e
é preso

Moscou (AFP-JB) — Ale-
xei Adju^el, genro de Niktta
Kruschev, está preso em
Moscou sob a acusação de
ter atropelado, eom seu au-
tompvel, uma . jovem mãe
¦quando esta cruzava a rua
empurrando o carrinho com
seu bebê.

A informação, procedente
de círculos autorizados do
Governo soviético, acreseen-
ta que a criança saiu ilesa,
mas a mãe ficou ferida.

Desde que foi afastado do
primeiro plano da vida poli-
tica de Moscou, Adjubei tra-
balhava como redator da re-
vista União Soviética.

Harold Wilson manifestando
sua indignação contra o trata-
mento dispensado a seu mari-
do pelas autoridades brilãni-
cas."Os atos desumanos das au-
toridades deste país", decla-
rou, "prejudicaram muito meu
marido- Kachenko foi retirado
à íôrça do avião, no sábado, e,
em vez de receber cuidados
médicos urgentes de que ne-
cessitava, foi submetido a in-
terrogatórlos".

Revelou também que tanto
ela como seu marido tinham
sido convidados pelo Governo
a pedirem asilo político á Grã-
Bretanha. i

Kachenko estava estudando
na Universidade de Birmlng-
ham e aparentemente não co-
nhece nenhum segredo cientl-
íico que Justifique um seques-
tro. Têm 25 anos e é especia-
lista em baixas temperaturas.

ESPANTO

O protesto soviético pelo ca-
so Kachenko provocou surprê-
sa e pesar nos meios oficiais,
britânicos, segundo revelaram
fontes autorizadas. Na noite
de segunda-feira ainda não ha-
via chegado o texto completo
da nota divulgada peja Agên-
cia Tass, mas a imprensa as-
sinalava que seus termos "não
continham nada que pudesse
melhorar as relações entre os
dois países".

México apoia
Tratado que
EUA aceitam

Genebra (UPI-JB) — O Mé-
xico apoiou ontem o projeto
do Tratado de Não Prolifera-
çáo de Armas Nucleares apre-
sentado pelos Estados Unidos e
a União Soviética na Confe-
rencia do Desarmamento.

O Brasil sustenta que o Tra-
tado impede a utilização da
energia nuclear para fins pací-
ficos, sendo apoiado pela índia
em tal posição. O chefe da de-
legação mexicana, Jorge Custa-
neda, propôs algumas emendas
ao projeto, mas nenhuma de
grande alcance.

Castaneda declarou que todos
os signatários do Tratado de-
veriam conservar o direito ina-
lienável de prosseguir as pes-
quisas, produção e utilização da
energia nuclear para fins pací-
ficos.

Lamenta-se, cm particular,
a aparente vontade do Govêr-
no soviético de exagerar o al-
cance do incidente, quando as
relações entre os dois países
estavam melhorando e acre-
ditava-se era Londres na exis-
tência de um desejo comum de
trabalhar por uma distensão
entre Leste e Oeste.

Nos meios oficiais, c o n t ra-
põem-se os comentários calmos
do Chanceler Andrei Gromyko,
pronunciados quando seu avião
íêz escala na Escócia, na ma-
nhã de ontem, e o tom do pro-
testo soviético.

MOTIVOS

O Kremlin ficou indignado,
segundo a Tass, porque as au-
toridades britânicas impedi-
ram que Kachenko viajasse no
sábado, retirando-o ft íôrça do
avião, sem nem mesmo respei-
tar seu delicado estado de saú-
de, sob o argumento de que
íôra narcotizado pelos diplo-
matas soviéticos para ser se-
qilestrado.

O fisico passou dois dias
nas mãos das autoridades bri-
tânleas, sendo submetido a in-
terrogatórlos e a exames mé-
dicos, e só foi devolvido ft Em-
baixada na segunda-feira, O
Governo de Londres entregou-
o reconhecendo que Kachenko
manifestara o desejo de voltar
para seu país.

Kossiguin
entrevista-se
com Demirel

Moscou (UPI-JB) — O Pri-
meiro-Ministro soviético Ale-
xei Kossiguin manteve conver-
sações ontem com seu colega
turco, Suleyman Demirel, ape-
sar do um dia antes o Krem-
lin anunciar o adiamento do
encontro em virtude do pre-
mícr' soviético se encontrar
doente.

Kossiguin encabeçou o grupo
de autoridades que recebeu no
aeroporto o Primeiro-Ministro
turco, cuja missão nesta Capl-
tal é procurar o-íortalecimen-
to das relações com o Govêr-
no soviético depois de várias
décadas de tensão. Os obser-
vadores, no aeroporto, acha-
ram o dirigente soviético can-
sado e com o rosto macilento,
embora apresentando ainda a
cútis queimada das férias no
Mar Báltico.

UNIÃO DE BANCOS
BRASILEIROS S.A.

Assembléia Geral Extraordinária
l.fl CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas da UNIÃO
DE BANCOS BRASILEIROS S.A. a se reunirem, em assem-bléia geral extraordinária, na sede social, à rua do Ouvidor
91, no Rio de Janeiro, no dia 13 de outubro p. futuro, às14,00 horas, a fim de discutirem e deliberarem sobre os'se-
guintes assuntos:

a) aumento do capital social;
b) reforma dos eslatulos;
c) outros assuntos de interesse social.
De acordo com o art. 10, § 2.°, dos Estatutos Sociais,

os acionistas que desejarem represenlar-se, na assembléia,
por procurador, deverão depositar, na sede. da sociedade, ocompetente mandato, até 5 (cinco) dias antes da data fixada
para a sua realização.

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1967

Pedro Di Perna Júlio Souza Avellar
Diretores Gerais

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRÁS

A FROTA NACIONAL DE PETROLEIROS
comunica aos interessados que se encontra à
venda, no estado, no Porto do Rio de Janeiro,
um navio-tanque de 1.941,7 TDW.

As instruções indispensáveis ao encami-
nhamento e preenchimento das propostas, de-
verão ser solicitadas na Sede da FRONAPE, à
Praça 22 de ABril, 36 - 3.° andar, diariamente.

Fica por este Edital, estabelecida a data
de 22 de setembro de 1967 para entrega das
propostas que deverá ser feita às 15 horas,
quando se processará a abertura das mesmas
na presença dos interessados.

O presente EDITAL está sendo publicado
no Diário Oficial da União.

(a.) GERALDO CAVALCANTI CARDOSO
Coordehador da Comissão de
Alienação. (p

'
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COMPANHIA VALE DO RIO DOCE !
(SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO)

:. C.G.C. N.° 33.592.510/1 ;

BONIFICAÇÃO
Comunicamos aos senhores Acionistas que, a partir do

dia 25 de setembro próximo, iniciaremos o recolhimento
dos títulos representativos de ações preferenciais NOMI-
NATIVAS e AO PORTADOR, para distribuição da bonifica-
ção aprovada pela AGE de 28-04-67, na proporção de 1
(uma) ação nova para cada grupo de 2 (duas) ações det
capital de NCr$ 119,6 Milhões.

Os interessados, munidos de suas cautelas NOMINA-
TIVAS ou AO PORTADOR, serão atendidos diariamente,
exceto aos sábados, de 9h30m às llh30m e de 13h30m às
lóh, nos seguintes locais:

RIO DE JANEIRO - Av. Graça Aranha, 26 - Lojas A e B
BELO HORIZONTE - Av. Amazonas, 491 - _/ 109
VITÓRIA - Av. Governador Bley, 236 - Térreo
ITABIRA — Escritório - Areiõo.
Para maior facilidade dos serviços e comodidade dos

senhores Acionistas, solicitamos a observância do seguinte
escalonamento, de acordo com a inicial dos possuidores de
ações NOMINATIVAS:

DIAS IETRAS
25-09 a 26-09 A a D
27-09 a 28-09 E a I
29-09 a 2-10 J a L

3-10 a 4-10 M a Q
5-10 a 6-10 R a Z
9-10 a 13-10 Ações Ao Portador
16-10 em diante Acionistas que não se apre»

sentaram nas datas acima.,
de

Os estabelecimentos bancários e autarquias serão aten»
didos a partir do primeiro dia acima fixado.

Os titulares de ações NOMINATIVAS poderão fazer-se
representar por procuradores autorizados.

Ficarão suspensos, no período de 18-09-67 a 2-10-67,
os desdobramentos, conversões e transferências de ações.

A DIRETORIA ov

COLÉGIO
SÂO VICENTE DE PAULO

(Padres Lazaristas)
80% DE APROVAÇÃO NOS EXAMES

VESTIBULARES
Face à ampliação das atividades, a Di-

retoria informa sobre a programação de
seus cursos para o ano de 1968:

Pré-Primário (nível 1) — Externafo misto
Primário e Ginásio — Externato e semi-
internato masculino.
Colegial e Pré-Vestibular — Externato
masculino.

MATRÍCULAS ABERTAS
Rua Cosme Velho, 241 - Tel. 45-9342 e

45-4437. (P
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Empresariado das 3 Américas
elegerá Campos para o CICYP

São Paulo (Sucursal) —
O.ex-Ministro Roberto Cam-
pos deverá ser eleito, ama-
nhã, presidente do Conse-
lho Interamerlcano de Co-
mércio e Produção (CICYP),
única organização de âmbi-
to continental que congrega
exclusivamente repre-
sentantes da iniciativa prl-
vacla. e que está reunida em
São Paulo.

A eleição do Sr. Roberto
Campos deverá ser tranqüi-
]n, pois a maioria dos dele-
gados já o trata como "nos-
só presidente", embora o
ex-Ministro tenha recusa-
do o convite de sentar-se ã
mesa diretora dos trabalhos,
preferindo ficar ao lado dos
demais 250 participantes da

XII Reunião Plenária do
CICYP.
AMANHA

Amanhã, deverão ser
apresentados os relatórios
finais das comissões consti-
tuídas para debate dos di-
versos temas da agenda.
Com base nestes relatórios,
será elaborada a "Declara-
ção de São Paulo" — uma
tomada de posição dos ho-
mens de negócios do conti-
nente americano diante da
situação e dos problemas
econòmico-íinanceiros da
região e do mundo.

Ainda amanhã será elei-
ta a nova diretoria do
CICYP, na sessão plenária
da tarde, estando prevista a

Jornal de Londres acha
difícil acordo no café
"Quem cederá no próximo encontro?" — esta a interro-

*,hf ¦¦pacão quc The Sundáy Times deixa no ar. como conclusão do
m «artigo cm que analisa os resultados da recente Conferência

Internacional do Café. rara . respeitável jornnl de Londres.
os pontos fundamentais das divergências entre Brasil e F.s-
tados Unidos continuam intocados c voltarão a aflorar no pró-
ximo encontro "provavelmente em Londres, cm novembro".

*"" An Awíul loi of... c o titulo do artigo, que reproduzimos
¦*>-7 na íntesTa:

*n a*. "Analistas dc disputas internacionais, que observaram a
Conferência Internacional do Café durante três semanas, no
quartel-general da Organização Mundial, na Rua Berners, es-
tavam sexta-feira ã noite, quando a Conferência deveria ter
chegado a um fim feliz, na expectativa de umas poucas sc-
manas tranqüilas.

a- Pois, não apenas nenhum acordo fora alcançado em nc-
nhum dos problemas maiores com que se defrontavam cerca""'"'de 

60 nações envolvidas, como os participantes de maior lm-
. "•*-•¦;• portância — Brasil e Estados Unidos — estavam demonstran-

do uma tenacidade que ninguém esperava durasse. E o fu-
turo do acordo, quc expira no próximo ano, c quc o mundo ¦

cm geral encarava como o único acordo de produtos que real-
mente funcionava, parecia extremamente negro.

Quinta-feira começou com um vaivém dc boatos na sala
r.;- do café de quc a delegação brasileira tinha adiado todas as

suas reservas aéreas até o meio da semana seguinte.
A reunião do Conselho começou às G horas da tarde e""i"' 

bc estendeu alé ás 10 horas da manhã de sexta-feira, sem ne-
riframa visível quebra no moral, quer dos consumidores quer
dos produtores.

Observadores amadurecidos, acostumados a ver negócios
*••"•¦*• feitos nas últimas três horas numa conferência dc três sema-

nas, maravilhara m-se com o vigor.
r.MV»-.**. ^Ias os homens duros de ambos os lados não estavam sen-

lados nns cadeiras dos negociadores. A constituição das vá-
"ai""Hns delegações se dividia precisamente pelo meio. Homens do

Governo, que falavam, c assessores, que. faziam o trabalho
dc bastidores. Tanto o Jlrasil como os Estados Unidos estavam
equipados com assessores dc alta categoria.

O duelo, de fato, era entre Horácio Salilno Coimbra. Pre-
sidente do Instituto Brasileiro do Café, c 3, V. (George) Otter-
hein. da Associnção Nacional dc Café dos Estados Unidos.

—-— As relações oficiais c extra-oficiais nunca foram exces-
slvamentc cordiais entre os dois lados. O Brasil, que mandou

.uma pederosa equipe governamental dirigida pelo Ministro da"indústria e do Comércio. Edmundo de Macedo Soarf.s,
«Sessentiu-se da aparentemente fraca equipe dc negociação

americana, dirigida pelo Vice-Secretárlo dc Estado, Assistente
'Cí-urge Jacobs — relativamente desconhecido nns círculos

., cs-feajros — mas amparada por um ferie grupo de seis comer-
ciantes, todos, menos dois, sabidamente contrários ao acordo

: internacional.
Coimbra c um pequeno homem, cortês c impccàvclmente

íi vestido. Aos 14 anos, está na claspe dos milionários: Presi-
dente do Banco Nacional de Agricultura e Comércio, dirige

¦; plantações de café e uma fábrica dc café solúvel perto de
sua cidade.

,. Em março dêste ano foi-lhe dada a tarefa de prosseguir
a drástica operação, iniciada há dois anos, dc erradicação dos
cafeeiros. Nessa época .já estavam destruídas 1 bilhão e 500

¦ milhões dc árvores para reduzir a superprodução.
Como aprendizado no nòvo emprego, ele teve dc comen-

•cer os plantadores a aceitar para o seu café o mesmo preço
l! quc se mantém há dois anos. feito nada pequeno, já que a
„ inflação, num ano bom. está em torno de 307. Assim êle che-

gou com uma determinação de ferro. Sua mensagem aos
i outros paises produtores — cujo objetivo principal na vida é,

retirar, tanto quanto possível, parte da vultosa quota anual
do Brasil — foiinão há campo para manobras.

Tantos paises simplesmente não observavam o acordo que
| vipora desde VM\1 que o Brasil não se pôde permitir ceder.

Comentou êle: "Não concordaremos com preferências
(o ponto de barganha comum visado pelos países africanos) e
não vemos porque deva ser a nossa quota reduzida.

ij O Brasil é um Pais cm desenvolvimento, do mesmo modo
que muitos dos produtores. Somos o único produtor que adotou¦' serias medidas para limitar a superprodução. Por muito tempo

|. temos sido prejudicados e náo vemos futuro em prorrogar um
,, acordo que ninguém vai cumprir".

Mas éle manteve um gélido alheiamente do problema que
mais excitava a ira dos Estados Unidos — as exportações do

i, café solúvel do Brasil. "Não podemos discutir o problema den-" tro do contexto do presente acordo" e isto é um assunto par-II ticularmentc penoso para Geroge Otterbein, o principal com-
(j prador da General Foods, cuja subsidiária, a Maxwell, lidera

de longo o mercado americano de solúvel.
Otterbein c a completa antítese de Coimbra: corpulento,

¦ j jovial, cem as calças de sua roupa ligeira a meio mastro, a
.: caricatura do americano. A titulo dc encorajamento para um
' punhado de produtores, pechinchando sóbre quotas, bradou:
;; "Se vocês não descobrem como cortar o bolo, nós não vamos
,, assá-lo". Isto, vindo de Otterbein, significa muito. Ele con-•' trola. sozinho, metade das importações de café solúvel dos
j| Estados Unidos e Jiada disso proveniente do Brasil.
ii Êle não estava preocupado em falar sóbre si, sua compa-'' nhla ou sóbre a Associação Americana dc Café, cujos mem-*> bros, no inicio deste ano, evitaram realmente romper o acordo
l, internacional, mas selecionaram 15 pontos que, no seu enten-

der, necessitavam esclarecimentos adicionais.
Ninguém tem nenhuma dúvida sóbre a efetividade de sua".! presença nas negociações.

II Besta saber quem cederá no próximo encontro, provável-mente cm Londres, cm novembro".

t.

'¦ *¦*
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BANCO HALLES DE DESENVOLVIMENTO
- E INVESTIMENTOS S/A

AVISO AOS ACIONISTAS
Vimos comunicar que, face aos contratos de pres-tação de serviços firmados com a CAIXA DE REGISTRO

E LIQUIDAÇÃO DA BOLSA DE VALORES DO RIO DE
JANEIRO, S/A (em transformação), o atendimento dos
acionistas de BANCO HALLES DE DESENVOLVIMENTO
E INVESTIMENTOS S/A., será efetuado por aquela
CAIXA à Praça XV de Novembro, 20 — sobreloja
(Edifício da Bolsa de Valores) no horário das 13,00 às
16,00 horas.

Assim, os pedidos de transferência de ações, des-
dobramentos de cautelas e utilização de direitos de
preferências e subscrição, deverão ser feitos pelos Srs.
Acionistas nos endereços e horários supra menciona-
dos, onde também serão pagos os dividendos, em
datas a serem previamente divulgadas pela imprensa.
BANCO HALLES DE DESENVOLVIMENTO E INVESTI-
MENTOS - CAIXA DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO DA

BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO"s/A.
Banco Halles de Desenvolvimento e Investimentos S.A.

a) Ilegível <p

escolha tratíqülla do Sr.
Roberto Campos como pre-
sidente. No dia seguinte,
sexta-feira próxima, será
empossada a nova diretoria,
durante a sessão plenária
de encerramento, que será
realizada ,a partir; das 10
horas na Federação do Co-
mércio do Estado de São
Paulo.
PRÉVIA DO FMI

Na próxima sexta-feira,
pela manhã, o? delegados
do CICYP terão duas reu-
niões, que estão sendo con-
sideradas como prévias da
reunião do Fundo Monetá-
rio Internacional, no Rio:
pela m a n h ã, com homens
de negócios da Europa, vin-

dos ao Brasil exatamente
para a reunião do FMI, e, ã
tarde, com representantes >
das organizações interna-
cionais americanas — OEA,
CIAP, BID, CEPAL e ALALC
— também no País com o
mesmo objetivo.

Ontem, foi debatida a in-
teg,ração do empresário na
comunidade, sob os pontos-
de-vista econômico e gover-
namental e social e de de-
senvolvimento. Foram ain-
da discutidos o desenvolvi-
mento dos mercados nacio-
nais de capitais, as princi-
pais causas de seu insuflei-
ente desenvolvimento, e as
repercussões destes fatos
sobre a afluência de capi-
tais estrangeiros.

Beltrão fixa coeficientes
para a correção monetária
do capital tle giro próprio

O Ministro do Planejamento, Sr. Hélio Beltrão, assinou
portaria fixando coeficientes de correção monetária apli-
caveis ao capital de giro das empresas, cujos balanços te-nham se encerrado em julho de 1967.

Tais coeficientes têm em vista a dedução do lucro bru-to da empresa a importância necessária à manutenção do
poder de compra do capital de giro, de acordo com a le-
gislação em vigor.
PORTARIA

£ a seguinte a Portaria do
Ministro Hélio Beltrão, que re-
cebeu o número 112:

"O Ministro do Planejamen-
to e Coordenação Geral, no uso
de suas atribuições, nos termos
dos Artigos 5.° do Decreto n.°
53 914. de 11 de maio de 1964,
209 do Decreto-lei n.° 200, de
25 de fevereiro de 1967, e 7.° do

Decreto-lei n." 322, de 7 de
abril de 1967,
RESOLVE

1 — Fixar os coeficientes de
correção monetária, aplicáveis
«o cálculo da manutenção do
capital de giro das empresas,
referentes aos balanços encer-
radas no més de julho dc 1967,
nos termos das Leis ns. 4 357,
de 16 dc Junho de 1964, e 4 663,
de 3 de junho de 1965.

Coeficientes de correção monetária aplicáveis ao capito! de girodas empresas, cujos balanços se encerraram etn julho de 1937.

Mês do encerramento do exercício
financeiro da emnrèfa. anterior ao
mês que se vai corrigir, ou més
do inicio das atividades da empresa

1905

Coeficientes

Setembro
Outubro ..
Novembro
Dezembro

1P60 — Janeiro • ..
Fevereiro ,
Márçõ 
Abril ,
Maio 
Junho ...
Julho ....
Agosto ...
Setembro
Outubro .'.
Novembro
Dízsmbro

ir*37 — Janeiro ..
Fevereiro .
Março 
Aiiril 
Maio 
Junho ....
Julho 

fi3
.61
.58
55
43
,40
.38
.33
,30
,27
,23
,21
.18
,15
,14,
,13
10
,08
,04
,02
,02
02
,00

uquen será
visla pelo
Vice ão BID

O Vice-Presidente do Banco
Interamerlcano de Desenvolvi-
monto, Sr. Grydeon Hupton,
sobrevoará, hoje, de helicópte-
ro, a área dé Juqueri, cm São
Pnulo, a íim de .sentir a viam-
lidade de solução para o proble-
ma do abastecimento de água
da Cidade até o ano 2000, na
companhia do Secretário de
Obras do Estado, Sr. Fábio Ya-
suda e do Sr. Vítor da Silva.

Em seguida, acompanhados
do Secretário de Planejamento,
Sr. Jorge Resende, discutirão
em O s a s c o de que forma a
Brow-Boveri Indústrias Elétri-
cas,' localizada neste município
paulista, poderá cooperar no
fornecimento e na instalação
dos equipamentos elétricos ne-
cessários às obras que serão fi-
nancladas pelo banco.

Regressa
Diretor da
CREDENCE

Regressou do Peru o Sr.
Caio Marcelo Mano Galo,
Diretor-Superintendente da
CREDENCE S.A..— Crédl-
to, Financiamento e Invés-
timentos — que foi àquele
país a convite dos Estaleiros
Jorg.e Labarthe, de Callao,
a fim de estudar o finan-
ciamento de barcos de pes-
ca.

O empresário brasileiro
aproveitou a viagem para
visitar as instituições de
crédito do Peru, Chile e Ar-
gentina, inclusive as mode-
lares Associações de Pou-
pança e Empréstimo do Chi-
le.

BANCO HALLES DE DESENVOLVIMENTO
E INVESTIMENTOS S/A

AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

EXERCÍCIO DO DIREITO DE SUBSCRIÇÃO
(AUMENTO DE CAPITAL)

Vimoj comunicar que, de ecôido com o resolvido em Assembléia Geral
Ordiníris de 18/8/67, ai. distribuído »os acionistas do BANCO HALLES
DE DESENVOLVIMENTO E INVESTWENIOS S/A, o dividendo n.o 1,
referente uo l.o semestre de 1967, à razão de NCr$ 12,51.7 por ação.

Outrossim, de acordo com a Assembléia Geral Extraordinária do 12/9/67,
poderão os senhores acíonislat exercer os direitot de lubscrição refe*
rente ao aumento do capital social de NCrS 5.070.000,00, para NCr$
7.605.000,00. _A» ações subscritas na proporção de uma ação nova parecada duas ações amigas terão os valores subicritos integra lizados do
seguinte modo:

1) 50% no ato da subscrição, para o devido recolhimento eo Baneo
C*n.ra\ do Brasil;

2) os restantes 50%, mediania aviso do Conselho de Administração,
em duas parcelas iguais mensais e sucessivas, sendo a primeira30 dias após a homologação do aumento pelas Autoridades Mo*
nétérlas.

Os Acionistas residentes ou domiciliados no Estado àt Gusnibare a
cidades vizinhas, serão atendidos na CAIXA DE REGISTRO E LIQUIDA-
ÇAO DA BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO, S/A, no prédioda Bolsa de Vaiôres (anexo) - Rua do Mercado n.o 12, ,1o horário
de 13,00 às 16,00 horas, sendo obedecida a seguinte escala, de acordo
com a letra inicial do primeiro nome do acionista:

A alé H - dia 25/09/67 em diante
I elé O - dia 28/09/67 " "

l> até Z - dia 02/10/67 " "

munidos djs respectivas cautela; e carteira de identidade, c,. em caso
de serem representados por procuVâtforei; o documento próprio, com
firma reconhecida ou abonada por Membro da Bolsa de Valores do Rio
cí Jc-neiro.

Ríc de Janeiro, 20 de terembro di» 1967

BANCO HAllCS OE DESENVOLVIMENTO f INVESTIMENTOS

CAIXA DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO DA BOLSA DE VALORES
DO RIO DE JANEIRO, S/A

WiXK*]-Vm']Wl.l_lv:\i _m _____ «anco HALLES Dí DESENVOLVIMENTO j investimentos sa falBMMHI WBBMMBM _m c*"***"* - ru, 24 ., 77 _ uí« W_m
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¦ Representante ne FINANCEIRA S/A FINAN- I H¦ CIAMENTO INVESTIMENTOS NOS 500.000,00 ¦
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BOLSAS E MERCADOS

MOEDAS
DÓLAR
Compra
Venda .
LIBRA
Compra
Vencia ..

2,70
2,715

7,50
7,75

O Banco do Brasl*! e os ban-cos particulares operavam 'às se-
euinies fc&xés;

Moedas

Dó"ar 

Use. Português
Dólar Canad.
lill«*a 
Poso Urugiiaio
Franoo Suíço
Marco Aleinao
F.raiico Belga
Peseta 
Franco Franc.

Compra Venda

2,70 2.71Í

0,093690
2,51046
7,50816
nominal
0.621(37
0.67*159
0,054396
0.045225
0,55017

0,095563
2,52712
7*55065
nominal
0,62048
0,67970
0,054634
0.046333
0,55459

Lira 0,004323 0,004365

Florlm 0.75033 0,75535

Xelim Mlst. 0.104571 0,106509

Coroa Sueca 0,52377 0,52804

Coroa Dlnam. 0,38942 0,39294

Coroa Norueg. 0,37746 0,38091

Peso Argeoit. 0,007209 0,008063

£ RPC 7,50897 7,55747

Ouro Fino

GB  3.038.2436 3.055.1224

TAXAS DA MANUAL

Mc er Ias

Libra 
Franco Franc.
Escudo Porl. .
Lira Ital
Dóiar Can. ..
Coroa Sueca .
Franco Suíço
Marco
Franco Belga
Bolivar 
Florlm 
Peso Argent. .

Cumpri. VtiMla

7,500 7,750
0,545 0,660
0,093 0.C9S
0,0043 0.0049
2,48 2,53
0.51 0.53
0,618 0,650
0,670 0.685
0,053 0,055
0,535 0.600
0,74 0,755
0,007 0,0035

BOLSA DE VALORES
A Bô.sa d« VaK>.es do Elo de do-se em 119,3 pontos, indl-cou cas dc Saatoa (4- 2.2) . Samitri América Fabril (— 3 11 Bniei-Jaraetoo negociou ontem 1310 542 uma tfrta de 0,4. As ações quetítulos na Importância de NCrS mais subiram íoram as do Ban- (+ 1,4)* As »»*^MS baixar, ío- leta ds Roupas (— 2,2') e Hun»

1 502 182,33. O Indico BV, ílxan- co do Brasil (-j- 5,4 pontes), Do- ram assinaladas pelos titules da (— 2,1).

MÍDIA S. N. DOS TÍTULOS PAKT1CULABES NA BOLSA DO KIO DE JANEIRO /
18-9-67

43:0
12-9-67
4315

5-9-67
4339

Setembro de 1966
3456

(Elaborada pela O-janizaçio S. 2J. Ltda.)

BOLSA DE NOVA IORQUE
•Nova Iorque (UPI-J3) — Média de Dow-Jones na Bô:sa de Neva .'orque, txntím:

-*í"*is Ahcrt. Mát. Min. Fina! Varia. I Açíes
938,80 9-14,93 82*3,95 930,07 — 0,67 | 15 CONCSSSIONÁTUAS

1,50 j 65 AÇÕES

.íherr. .lí.. Min.
30 INDUSTRIAIS
20 FERROVIAS 263,03 2Ô..15 262,37 263,61 *

Ilnal Varia.
132,41 133,21 131,29 13Í.37 — ....
335,33 337,64, 331,78 333,09 •— 2,49

Vendas nas ações Uíülaattes no Índice: IndustrlÁls 794 300; Ferrovias 93 000; Ccmoesslontelas de Serviços Públicos 114 000-Total 1 003 300.
Índice DoT-v-Jones de futuro* de mercadorias (media 1924-26 represento 100): Final 133,25.

PREÇOS FINAIS:

Nova Iorque (UPI-JB) Praças linals na Bòl-sa de VíJôtcí Nova Iorque.

A J Ind 7-114 col Das 27-314 Int Nick 103-T2 RCA 57-3'4
Allls Chal 38-r» Con Ed 34-18 Inf Tel & Tel 107-7 Rep Stl 49
Allled Chcm .. 44-14 Cont Can 54-3;4 Jolms Manvllle Bl-1'8 Rey Tob 38-5'8
Am c;an 55-3'4 Com. Stl 35-3!4 Kenuooott ... 50 

Sears 
57-34

Am Forn Pow 28-7'8 Ord Pd 45 
' 

Kroacr 22-78 Sinclair 77 
'

Am Met Cl ... 55-1,2 Crown Zell ... 48 Lehman 37-14 Southern R ... 55
Amer SM 29-7,8 Curtis» W .... 27 Lockheed . ... 69-5*8 Std O Ind .... 58-7*8
Amer Smel ... 72-5,8 Du Pont 16+ Loews Thea .. 94 

Std 
O Cal .... 60-78

Am T -fc T ... 51-7:8 East Air L 48-12 Lonestar Cem 19-78 Std O N J ....,611-12
Amer Tob 32-5:8 Eastman . ... 135-1,2 Jlobll Oll 42-12 Stand. Brands 37-7'3
Anaconda . ... 49-5'8 Electron Spc .. 23-i:a Mont Ward ... 24-3'8 Studebaker . 58-l'4
Armo***r 38-5|3 Ford 52 Nat Cash R .. 110-12 Swift 28-18
Atlan Rlcli ... 99 Gen Ele 114-78 Nat Dlst 43-3 Tech Mat 12-.T4
Atlas Corp ... 5-1)2 Gen Foods ... 77-12 Nat Lead 66 Texaco 78-l;2
Bendi:í 52-14 Oen Motors ... 86-.V8 N Y Centr .... 76-14 Texas Guif .., 132-5*8
Beth Stl 37-14 Glllete 57-7 8 Pac G El 34-7 Textron 43-3J8
Cr**rl Pac 65-l;4 Gliddcn 33-1:4 Pen Ara 26-j'8 Un Carbldo ... 53-3 4
OiW-9 J I 22-5 Goodyeai- . ... 47-1:8 Faramouni. . Union Pacific 42-3 4
Cerro 48 Grace W R ... 46-IJ4 Penn R R .... 62-3 United Alrcr .. 87-3-í
Ches & Oh ... 6R-i;2 IBM 517-12 Phillips P 82-13 Utd Frult 50-12
Chrysler 53 Int Harv 37-3]4 Pub SEG ... 32-14 United Gàà .... 77-1,4

MERCADORIAS
CAFÉ-RIO AÇÜCATl-RIO ALGODSO-RIO

U S Steel ..,,
U S Gypsu-m
U s Sinelting
West Air Br .
Woolv.-th . ..
Westg ei ....
Aillcil Ine ...
Ark La Gas ,,
Brlt Am Oll .
Brlt Pet 
Creole P ....,
Espey Mfçr ...
Glant Ten ...
Hcme Ol! A .
Hu.-iy Oil ....
Norf So Ry ,
Seoman
Syntex 

7-1.4
1
i-na

•34
¦3'4
•1|4
-1'2
•3 4
-i[4
•3; 16
•lJ4

-.'_
¦rs
•3|4

¦38
•14

O mercado de café disponível fechou
ontem íirane e Inalterado, m.-.ntendo-se o
Mi» 7, eaíra 1967-63, ao pieço d.s NC:."S 5,50
par 10 quilos. Nuo houve vendas nem o
IBC forneceu movimento estatístico.

CEREAIS E DIVERSOS

Mercado calmo e estável. Do Estid.-, do

Rio ohegwram 14 200 saces. S_'7::-jti :5 COO .

a existência é de 78 946.

O mercado d« a'.*rc*d&o em rsrí.t per-
nítuieo&ú firme e estável, reglsümaldo-M ã
chegada de 63 fardos de SSo Paulo t 55 de
Minas Gerais. Saidas: 200 fardo;. Exisíèn-
cl-a: 1 343.

Silo estes cs preços r.o mercado atacadista nas praças do Rio, São Paulo, Be"o Horizonte. Curitiba « Porto Alesre, segundo
dados í*o:*neeld;*s pelo S I M A. — Ministério da Agricultura — Departamento Econômico — Serviço de Inlormaçfto de Mercado
Agrícola (Convênios M. A. — CONTAP — USAID/BRASIL).

COTAÇÕES DO DIA:

PRODUTOS

ARROZ (Sc. 60 quilos) 
Amarel&o 
Agulha
Biue-Rose 

FEIJÃO (Sc. 60 quilos) 
Jalo . . 
Preto 77!!
Mulatlnho 

FARDJHA DE MANDIOCA (50 quilos)
Fina 0 gro«?a 

OVOS (Cr.. 30 d;:.) 
Grande
Médio . . ,

AVES (p/quüo) . 
Vivas . 

MILHO (Sc. 60 quiios)
Amarelo msac&cló 
Amarelo híbrido .'

19/9.67 19/9 '67 19 /9/6T 19/9/67
GUANABARA SAp PAULO MINAS PARANA

merc. estáv. merc. estav. merc. estAv. merc. firme
44.00 a 45,00 33.50 a 41,00 44,00 a 46,00 34,00 a 40,00
32,00 a 39,00 30,50 a 34,80 40,00 37,00
34,00 a 35,00 30,00 a 32,00 _ X 35,00 a 37,00

merc. estáv. merc. eatáv. merc. estáv. merc. estAv.
22,00 a 24,00 24.50 a 27,00 xxx 18.00 a 19,00
22,00 a 24,00 23.50 a 27,50 23,00 a 28,00 15,00 a 21.00
22,00 a 23,00 19,00 a 20,00 22,00 18,00 a 19,00

merc. er.ív. merc, eítâv. merc. estáv. x . x
12,00 a 12.50 11,30 a 13,00 12,00 a 14,00 x x x

merc. estáv. merc. estáv. merc. estáv. merc. estáv.
19.00 . 2O.C0 21,00 22,00 a 24.00 24,00
IS.00 a 19,00 19.00 a 19,50* 20,00 a 23,00 22,00

merc. estáv. merc. estáv. merc. estáv. x x x
1.80 a 1,85 l.CO a 1,20 1,30 a 1,60 x x x

merc. estáv. r * * •. ?;-:vc merc. «sláv. me-c. estáv.
10.00 a 10.50 8.00 a 8.20 9,00 9.00 a 9,50
10,50 a 11,00 8,20 _ _,._ X x 9,50 a 10,00

"FUNDOS MÜTUOS DE INVESTIMENTOS"

Val< r da Valor do Valor ila Valor doData Cota _U. Dlst, Fundo Data Cota ült. Dl«t. Fundo
NCr? NCrS NCrj NCr? NCr? NCrí

SSS2*.^S5,OI!ÍS?m 18''9 °'69 °'01' S*1- 43 881 *36 *"UNDO SBS (Sabbi) 11/9 0,11 9/10 0,05 Jun. 557 351

FUNDO HALLES 6/9 0,51 0 02 Jun 1731729 PDND0 BRASIL 11/9 0,31 0,02 Set. 348 971
FUNDO ATLÂNTICO 31/8 o',27 o!oi Jun! 1 169 839 FUNDO NORTEC 9/9 0,72 0,01 Mal. 36 506
FUNDO VERA CRUZ 12/9 4,09 0,25 Jun. 559 427 FUNDO SUL BRASn, 31/8 1,32 0,01 Jun. 45 972

VENDAS REALIZADAS ONTEM NA BOLSA DE VALORES

Açõej Quant. Cot. Açíei Quant. Cot. Atoes Quant. Cot. Açôe» Quant. Cot.

AÇÕES DE CL\S. BRAS. E. ELÉTRI- HIME  200 0,47 IDEM  7 800 0,73DllERSAS CA, Frac 223 0,70 KIBON  200 3,25 SAMITRI, Ex./Dlr. 9 COO 0,60
BRAS. DE ROUPAS 5 200 0,45 IDEM  500 3,28 SAMITRI C/Dir.,

A. VILLARES, Prer. 5 100 1.08 CARIOCA INDUS- KIBÓN, Frac  141 3,25; Frac  360 0,60
A. VILLARES. Ord. 500 0,86 TRIAL, Ord 100 0,45 LETRAS HIPOTE- ! SIDER. NACIONAL,

IDEM ••¦•  800 0,87 CARIOCA INDUS- CARIASDOBEG 500 0.57! Pnrt., C/2  1700 1,39
A. VILLARES, Ord., TRIAL, Ord., Frac. 60 0,45 IDEM  335 0,63 

' 
SIDER. NACIONAL.

¦f'''10*  113 0,86 C. B. U. 5 200 0,43 L. AMERICANAS .. 11 000 3.08 Port., C/2. Frac. 50 1,39
ALPARGATAS .... 2 600 1,16 CIMAF 800 1.46 L. AMERICANAS, SIDER. NACIONAL,

JDEM  100 1,17 IDEM 6 000 1,47 Frac  199 3,081 Port., C/3  700 1,33
IDEM  2 600 1,18 | CIMENTO ARATU. SIDER. MANNES- I SIDER. NACIONAL,

ALPARGATAS. Frac. 60 1.161 Ex./Dlr 1300 2,33 MANN, Pref. Ex' Nom  1161 1,30
AMÉRICA FABRIL 35 700 0,31 CIMENTO ARATU, Dlr  5 000 0 42 ! SOUSA CRUZ ....12 100 195
ANT. PAULISTA .. 1200 1,13 Ex./Dlr., Frac. .. 90 5,35 SIDER. MANNES- I IDEM  6 700 1.96
ANT. PAULISTA. D. INDUSTRIAL .. 7 900 0,37 MANN, Dei)  0,33 ! S. CRUZ. Frac  246 1,05
F™'*' 98 1,13 IDEM 500 0,38 MESBLA. Prei. ... 5 500 0.1113 1 V. RIO DOCE, Port. 300 3,30

ARNO  2 000 0.57 D. INDUSTRIAL, MESBLA, Prei., WHITE MARTINS 4100 4,50
TOEM  4 000 0,58 Frac 48 0.37 Frac  229 0,80 WHITE MARTINS,
IDEM  2 000 e.õ. D. DE SANTOS .. 11500 U.94 MESBLA, Ord  6 100 0 86 Frac  50 4,50

B. DO BRASIL .. 500 7,25 IDEM 23J.00 0,93 MESBLA, Ord., WILLYS, Pref  1500 0,70
IDEM  1 050 7,30 IDEM 300 0,96 FAc  166 0,80 VVILLYS, Prei.. Frac. 144 0,70
IDF*M  • MO 7,35 D DE SANTOS, M. FLUMINENSE .. 3 000 0,75 WILLYS, Ord  8 500 0,80
T-OFM  650 7,40 ¦ Frac 86 0,95 IDEM  3 800 0,76 WILLYS, Ortl., Frac. 90 0,80
IDEM  2 600 7.50 D. DK S ANTO S, M. SANTISTA  700 1 34
IDEM  2 650 7,60 Nom 230 0,93 M. SANTISTA, Frac. 179 1,34 TÍTULOS ,

B. DO ESTADO DA D. ISABEL, Pref. .. 1 200 0.57 N. AMÉRICA, Port. 21 000 0,77 n\ iTvnn
GUANABARA .... 180 1,30 IDEM 1 000 0,38 N. AMÉRICA, Port.,

Br,LGO MINEIRA 25 200 0,76 IDEM 300 0,59 Frac  50 0,77 OBHTGAiV.FS*"DE« ......14 700 0.77 D. ISABEL. Pref.. P. DE F. E LUZ 23 000 0,90 rfaJUST4VEISTOEM  3 500 0,78 Frac 125 0.57! IDEM  14 700 0 31 
»BAJDSTAVEIS

BELGO MINEIRA. DURATEX. Prcf. .. 2 500 1,40 P. DE F. E LUZ, PORTADOR 1 ano¦PO"!  283 0,76 ELETROMAR 500 1,70 Frac  75 0,30 Emis abril 31 27 OOBELGO MINEIRA, IDEM 380 1,71 P. ROUPAS. Nom. 1212 0,42 PORTADOR 2 an^E-^/Dlr  9 800 0,51 ESTRELA, Pref. .. 1 OOO 1,38 PETROBRAS, Prcf. 23 615 1,06 Emis draM 10 _. (lft
JDEM  5» 1C0 0,52 ESTRELA, Pref., IDEM  21370 1,07 poRTADOR 5 an-7, 

102,'TO
BELGO MINEIRA. Frac 34 1.38 IDEM  200 108 

P°'7ADOR' 5 ano3 
„..,„.

T,I_'/.?iT" 
FraC' •¦ 259 0,52 EMP. AGR1C. IND. PETROBRAS. Ord. 41 200 0,75 PORTADOR 

'V 
anosBRAHMA, Pref. .. 1900 1,36 FLUMINENSE ... 12 500 0,72 PETR. IPIRANGA, I ,07 

' 
,.m „ -,,

TDEM  22 800 1,37 FÁBIO BASTOS .. 8 000 1.20 Pref  50 0,83 REC* FmANrFmA 1 íis n'ÂBRAHMA, Pref.. F. BRASILEIRO .. 3 700 1,02 PETR. IPIRANGA 
FINANCEIRA 1816 0,66

F<"M  778 1.36] FERRO BRASILEI- Ord  3 228 0,83 TÍTULOSRec  1610 1,33; RO, Frac 106 1.02 P R O G. INDUS- „„„ ,'7.,w„BRAHMA, Ord. ... 7 600 1,31 FIAT LUX 14 000 0,80 TRIAL. Por C/ DOS ESTADOS
™fÍ  U M0 Íi******** P- E LTJZ ¦**¦»•¦ M. Dlr  1000 0,72 ! (GUANABARA)BRAHMA, Ord., GERAIS 11 OCO 0,80 REI*'. MAGALHAES 625 000 1,20 7... „„, „.T .- , „„, «.«Frac  253 1,31 IDEM 29 000 0,81 EEp UNTAO 0r(1 

LEI 303, C/Jan. 65 3 861 0.73
BRAS. E. ELÉTRI- F. E LUZ DE M. Ex7Dlr„ O/Dlv 

'.' 
1000 0 31 : LEI "°3- C/°Ut- '• 8 2il °'S0

°A  35 100 0,70 GERAIS, Frac. .. 130 0,81 IDEM  21 0*87 i x- PROGRESSIVOS 7 420.00
JDEM  -400 0,71 F. E LUZ PARANA 5 100 0.82 SAMITRI, C/Dir. . 5 000 o',72 I IDEM  12 42100
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Brasil deverá apoiar aumento da reserva monetária
•Latino-americanos vêem posição

| Lima — Os Presidentes dos.
Bancos Centrais do bloco la-
tino-americano e das Filipinas

i continuam seus trabalhos pre-
liminares para a XXII Reu-
,mião do Banco Mundial —
Fundo Monetário Internacio-
mal, examinando uma pauta'rie trabalhos que inclui, entre
outros, os seguintes temas:
politica monetária e estabili-'dade financeira dos países da
América Latina.

Na reunido de Lima, deve-
.rão ser escolhidos os dois re-
presentantes da América La-
|tina que pronunciarão os dis.
cursos oficiais da reunião.

Apesar dos debates serem rea-
lizados a portas' fechadas, sou-
be-se que pela manhã foi exa-
minado o Relatório do Comi-
tè- Especial do FMI sobra a
Política Monetária.

OS TRABALHOS

Esperava-se que na sessão da
tarde de ontem fossem con-
cluidos os acordos em relação
a essa parte dos trabalhos e
que hoje entre em exame a
questão da estabilidade finan-
ceira, ficando para o terceiro
dia, no encerramento, a partemais importante, que diz res-

peito ao aumento das reservas
internacionais.

Hoje, no Hotel Bolívar, co-
meçara a IV Reunião dos' Di-
retores Executivos do BIRD-
FMI, que conta com a parti-
cipação dos Presidentes de
Bancos Centrais. Nessa reu-
nião estarão presentes não sô
os representantes do bloco la-
tino-amerleano e das Filipinas,
mas também observadores dos
Estados Unidos e nações eu-
ropéias. Alguns desses obser-
vadores são Ministros da Fa-
zenda que chefiarão suas de-
legações n Reunião do Rio.

EUA ficam com Grupo dos Dez
|; O Adido Financeiro da Em-
..baixada dos Estados Unidos,•Sr. Donald E. Syvrud. infor-

; miou ontem que a delegação de
seu país à Reunião da Junta
õe Governadores do FMI-

i BIRD agirá cm bloco com os'ji demais membros do chamado
Grupo dos Dez, cuja posição
já ficou praticamente acertada
na reunião de Londres, em
agosto.

!| A delegação norte-americana
!j chegará ao Rio na próxima

sexta-feira e terá sábado à tar-' de, na sede da Embaixada, uma
reunião preliminar com o^pes-

:i soai diplomático que serve no
Brasil, a fim de expor a sua' posição e armar o esquema de
trabalho.

• COLABORAÇÃO

De acordo com a informação
do Sr. Donald E. Syvrud, ne-
nhum membro da Embaixada
dos Estados Unidos integrará a
delegação de seu país, que che-
gará já completa, mas diplo-
matas e técnicos sediados no
Rio farão para ela um trabalho
de assessoria.

O Departamento de Estado
enviou a todas as Embaixadas
dos Estados Unidos uma cópia
do anteprojeto discutido em
Londres pelo Grupo dos Dez
sóbre o Saque Especial, exce-
tuando apenas suas represen-

tações em cinco paises socialis-
tas: Praga, Varsóvia, Bucares-
te, Budapeste e Sofia.

O Sr. Donald E. Syvrud dis-
se não ter ainda conhecimento
de uma reunião do Grupo dos
Dez marcada, em principio, pa-ra domingo à tarde, admitin-
do, no entanto, que caso ela
se realize, serão discutidos por-menores do anteprojeto crian-
do a.nova Teserva mundial jâdebatido e aprovado na reu-
nião de Londres e depois leva-
do ao Comitê Executivo.

RESERVA

Os adidos financeiros e seus
auxiíiares nas Embaixadas dos
países que formam o Grupo
dos Dez mantêm-se numa posi- )¦ cão de reserva com relação à
participação de suas delegações
na reunião do Fundo Monetá-
rio Internacional.

Alega o pessoal das embaí-
xacias que, embora já se co-
nheça a tese fundamental a
ser defendida pelo Gruoo dos
Dez — Direitas de Saque Es-
pecial —, cabe aos chefes das
delegações ou a seus assessores
diretos anunciar a posição dos
paises componentes do bloco.

DEBRÍ

A Embaixada da França con-
firmou para sábado a chegada

do Ministro da Economia e das
Finanças, Sr. Michel Debré,
que virá acompanhado de uma
comitiva de 12 membros, via-
Jando em aviões de carreira.
O Sr. Michel Debré é, pelasegunda vez, Ministro da Eco-
nomla e das Finanças do Pre-
sidente De Gaulle, tendo reas-
sumido o cargo a 7 de abril
dêste ano, depois de tê-lo
ocupado de 8 de janeiro de
1966 a 4 de abril de 1967.

Nascido em Paris em 1912, é
doutor em Direito e diplomado
pela Escola Livre de Ciências
Políticas. Foi Auditor, em
1935, e Relator, em 1942, do
Conselho de Estado, tendo ser-
vido como Adjunto do Delega-
do na França do Govêmo de
Londres e depois de Argel, no
periodo de 1943-1944, durante'
a II Guerra Mundial.

Após a guerra, o General De
Gaulle o encarregou da refor-
ma administrativa promovida

pelo Govêmo provisório. Entre
1948 e 1958, foi senador pelo
Departamento de Indre e Loi-
re. Ocupou, mais tarde, os
cargos de Ministro da Justiça
(1.° de junho de 1958 a 7 de
janeiro de 1959) e de Primeiro-
Ministro (8 de janeiro de 1959
a 14 de abril de 1962). Foi
eleito deputado à Assembléia
Nacional em 1963.

Aíi•icanos não têm diver
Os 36 paises africanos meni-

bros do FMI e cio Banco Mun-
dial, após terem ajustado suas
posições na recente Reunião da
Organização da Unidade Afri-
cana, em Kinshasa, Congo,
participarão da próxima Con-
ferência do FMI e BIRD, se-
gundo previsão da.s Embaixa-
dns cio Senegal. Gana e Nigê-
ria, praticamente sem diver-
géncias em torno da criação de
novn reserva monetária inter-
nacional, tema prioritário .da
XXII Conferência:

O grupo africano, buscando
uma unidade de pensamento
(tede a Conferência de 1965. e
mesmo dividido, em três sub-
grupos — paises de origem co-
lonizàdora inglesa, francesa e
cln À';'i*iea branca —, concentra-
rão sua atuação na necessidade
do direito especial de saque,
sem abandonar as reivindica-
ções especificas dd Continente,
que serão defendidas em bloco,
pela primeira vez na história

do Funclo Monetário Interna-
cional.

AJUSTE
Mesmo desconhecendo as po-sições isoladas dos seus países,ns Embaixadas do Senegal,

Gana e Nigéria acreditam, com
base na Reunião de Kinshasa,
encerrada no dia 14 último no
Congo, que as divergências re-
lativas ã política monetária
não poderão persistir na Con-
ferência do FMI e Banco Mun-
dial. a Organização cia Unida-
de Africana, onde se cristali-•Aim os atritos do gruoo afri-
cano, nn opinião de vários di-
ploir.atas conseguiu ajustar as
opiniões de Todas os partici-
pautes, sendo certo que ne-
nhum pnis do Continente dei-
xará de manifestar integral
apoio ã criação do special dra-
viing acepunt, "altamente be-
néfíco pura as nações jovens e
em processo de desenvolvi-
mento".

gencias
Os peritos financeiros dos 3G

patees que participaram da
Reunião de Kinshasa — onde
foram debatidos também te-
mas politicos como o colônia-
lismo e os conflitos na Nigê-
ria — concluíram que a cria-
ção da nova moeda, antes ds
tudo, ajudará txs países subde-
«envolvidos a. cbter maiores re-
cursos para equilibrar seus ba-
lanços de pagamento e ativar
a execução de projetos necessá-
rias ao desenvolvimento eco-
nômico, O Grupo de Brazavilie
— também conhecido por grupoda África, Negra, e formado pe-lo Congo. Daomé, Gnbão, Mau-ntânia, Nigéria, Senegal, Alto-
Volta, Togo, Republica da Afri.
ca Central e Chad — já vinha
defendendo há três anos a mp-cüficaçáo da atual unidade mo-netário, sem prejuízo das rei-
vindicações especificas de cada
nação participante da XXIIConferência do FMI e Ban-o
Mundial.

Empresários esperam Rockefelle

¦ )l1 I
i.

i

Cerca de 325 banqueiros es-
trangeiros e brasileiros, pro-íessôres universitários e delo-
gados presentes á XXII Rm-
nião Anual da Junta de Oc-
vernadórès do. fmi-btrb
assistirão à conferência do Pre-
sidente do Chase Manh'atan
Bank. Sr. David Rockefeller, ás
16h de i*3xta-feira no Hotel
Glória, sobre a participação do
sistema bancário no desenvol-
vimento econômico.

A conferência rio Sr. David
Rockefeller, promovida pelaPer Jacobson Foundation
entidade privada orlada após a
morte do ex-Presidente do FMI— será comentada pelo Presi-
dente do Banco Interamericn-
no de Desenvolvimento, Sr. Fi-
lipe Hèrrérá, e pelo Consclhei-
ro do Banco de Tóquio, Sr. Shi- *
gso Horie.

COMENTÁRIOS

O Sr. David Rockefeller." em89 laudas datilografadas, abor-
dará o desenvolvimento do sis-

tema bancário internacional e
a participação dos bancos no
desenvolvimento econômico, re-
mas que após o leitura serão
comentados peles Srs. Fiiioe
Herrera e Shigeo Hcrie, que fa-
larão sobre os aspectos das ati-
ridades dos bancos oficiais e
privados, respectivamente.

A conferência será aberta pp-lo Sr. Eugênio Gudin. ex-Mi-
nistro dá Fazenda, que presi-dirá a sessão, seguida por uma
apresentação cio Presidente oa
Por Jacobson Foundation, Sr.
W. Rnndolph Burgess, ex-Em-
baixador dos Estados Unidos
na OTAN.

Após o encerramento dos
debates, o Presidente do Bnn-
co Central, Sr. Rui Leme. ofe-
recerá no Hotel Glória uma
recepção aos participantes da
conferência.
A FUNDAÇÃO

A Fundação foi criada após
a morte do Sr. Per Jacobson, o
primeiro Presidente do FMI,
sob inspiração do organismo.

r
Promove anualmente conferên-
eins sobre assuntos econômi-
cos, paralelamente ás reuniões
do FMI e do BIRD, desde
1964, quando o primeiro con-
ferencista foi o Presidente doBanco Nacional do México, Sr.Rodrigo Gomes, que falou du-rante a reunião realizada emBa.s:e, na Suíça.

• Na reunião de 1965, emWashington, o conferencista
íoi o Professor indiano C. D.•Deshmukn, da Universidade clcNova Deli e. em 1966, em Ro-

_ nia, a conferência íoi realizada
pelo Sr. Louis Ra.sminsk, doBanco Central do Canadá.

Estas conferências, depois derealizadas, são publicadas pe-la Per Jacobson Fuudation,
que se encarrega de distribuí-
ias entre os participantes e os'
paises filiados ao Fundo Mo-netário Internacional. O SrDavid Rockefeller chegará aoRio na quinta-feira, seguindo
diretamente para São Paulo,
mas voltará no dia seguinte.'

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

COMISSÃO DE AAARINHA MERCANTE
dos recentemente, que os dias e horas para apresentação d»'fâ^^fe

U,a ^6 09-67 ate 15,00 horas. Dia 02-10-67 até 15,00 horas.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1967a) Fernando l. Pereira das Neves _ Diretor-Executivo (P

Ano da Pé
1967 - 29 de
junho -1968
Tudo é possível para aquele que crê

¦\
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Depois di contigraçio

Embora ainda não tenha se definido-
sobre a criação de uma nova reserva mo-
netarla mundial, técnicos governamentaisacreditam' que o Brasil deverá apoiar êsse
sistema, que Irá financiar os níveis sempre
crescentes do comércio internacional. A
posição brasileira em relação à matéria só
deverá_ ser conhecida por ocasião da XXII
Reunião Anual de Governadores do FMI-
BIRD, no próximo dia 25,

Os técnicos informaram, ainda, que* o
Brasil atualmente possui excelentes rela-
ções com o Fundo Monetário Internacional,
tendo, segundo o vocabulário técnico, "luz
verde" (crédito imediato e de excelente
qualidade) nesse organismo financeiro, fa-
to que pode ser comprovado pelo stand-by
de US$ 30 milhões, aprovado em fevereiro
do corrente ano e que vence em igual més
de 1968, ainda não sacado pelo Governo
brasileiro.
DOUTRINA

Embora a doutrina básica do Fundo
Monetário Internacional em relação ao
problema da inflação seja a de que êsse
fenômeno econômico deve ser extirpado de
uma só vez, através de medidas drásticas
de política monetária e creditícla, no caso
brasileiro, o FMI, desde 1964 (Govêmo re-
volucionário), vem fazendo um nôvo teste,
embora contrariando a sua ortodoxia em
relação à Inflação: o combate à espiral in-
flacionária, através da redução gradual do
percentual inflacionista, política adotada
pelo Governo brasileiro.

Isto, segundo os técnicos e observado-
res econômicos, demonstra a confiança do
FMI na política econômico-financeira pos-ta em prática pelo Brasil, pois-é a primeiravez, em toda a sua história, que concorda
em testar mn esquema de combate à infla-
ção diferente do.s preconizados pelos seus
técnicos. O teste prossegue e, segundo téc-
nicos, somente o futuro dirá qual foi o
vencedor: o FMI ou o Brasil.
EMPRÉSTIMOS

O Brasil já negociou com o Fundo Mn-
netário Internacional um total de 5 acôr-
dos stand-by, no montante de US$ 477,5
milhões. Dentre os paises latino-america-
nos, ao contrário do que pensam muitos,
o Brasil não é a nação que mais stand-by
já retirou junto ao FMI. Na sua frente,
em escala decrescente, encontram-se o Pe-
ru, com 14 empréstimos, a Colômbia, Chi-
le, Bolívia e Haiti, com 9 créditos, Hondu-
ras, com 8 empréstimos, e Paraguai e
Salvador com 7 pedidos de stand-by.

O crédito stand-by é uma das formas
de assistência financeira concedida peloFundo Monetário Internacional. Pode ser
definido como sendo uma linha cie crédito
que assegura a um pais membro a utiliza-
ção dos recursos do Fundo por um mon-
tante especifico durante um período de
tempo usualmente de 1 ano, sem que paraisto se necessite a aprovação do Conselho

Executivo, desde que o programa prévia-mente acordado entre a nação-membro e
o FMI seja obedecido. Para conseguir o
apoio do Fundo através de tais acordos,
é necessário que o país requerente apresen-
te um programa bem integrado que mostre
como êle pretende vencer as dificuldades
com as quais se confronta sem ferir os pvin-cipios gerais que governam as atividades do
Fundo. O stantl-by de um ponto-de-vista
legal toma a forma de dois documentos.

O primeiro deles é o acordo stand-by
propriamente dito, isto é, uma espécie de
acordo de empréstimo. O segundo do-
cumento é uma carta de intenção, usual-
mente assinada pelo Ministro da Fazenda
e pelo Presidente do Banco Central, na
qual se menciona as politicas e as inten-
ções do Governo. Os recursos do Fundo
se tornam disponíveis ao longo do perio-do do stand-by segundo um esquema de
desembolso prcestabelecido. Se as metas
contempladas na carta de intenção não
sao cumpridas, o país se compromete a não
requerer saques adicionais dentro do acôr-
do stand-by até que tal situação seja cor-
rigida. Durante toda a vida do acordo
stand-by o pais membro permanece em es-treito e contínuo contato com o Fundo
Além de freqüentes visitas dos funcionários
do Fundo, economistas têm sido enviados,
a pedido do país, para assessorar o Ban-
co Central e o próprio Governo durante o
período do crédito.
QUOTAS E EMPRÉSTIMOS

A posição do Brasil no Fundo Mone-
tário Internacional é a seguinte: 1 Osnossos saques montam a USS 503,5 milhões,
enquanto as recompras vão a US$ 406 5*milhões, incluídas as compras de cruzeiros
novos pela Colômbia, equivalentes a US$15 milhões. 2. Os saques brasileiros vi-
gentes no FMI somam US§ 97 milhões, en-
quanto temos disponível em crédito stand-
liy a soma de US?; 30 milhões, ainda nãosacados, o que nos dá um total de US$ 127milhões. 3. O Brasil possui 350 quotas noFundo, sendo juntamente com a Argentl-
na os dois maiores detentores de quotasna América Latina, seguidos do México
com 270 e Venezuela com 250.

Os saques efetuados pelos países lati-no-americanos no Fundo Monetário Inter-
nacional, até 30 de abril último somavam
a US$ 1,9 bilhão, tendo sido iniciado em1948 com USS 31,3 milhões, atingindo oseu volume maior em 1962 com US$ 287 7milhões e baixando em 1967 (até 30 deabril) para US$ 159,2 milhões. O Brasilisoladamente, encontra-se em excelente po-sição, no tocante a saques, uma vez quetendo saldado os seus compromissos como Fundo, encontra-se praticamente na
gold tranch (Tranche-ouro) o que equiva-le dizer que os seus débitos para com oFMI estão em total equivalente à soma
em divisas de sua quota de subscrição.

Classes produtoras nada
prepararam de especial

Leia Editorial "Caso de Polícia"

Nenhuma entidade empresa-
vial da Guanabara — de íim-
bito nacional ou estadual 
está preparando qualquer tra-
balho, projeto ou estudo com
o objetivo de mostrar que se-
tores da produção nacional po-deriam interessar a capitais es-trangeiros, apesar de saber-se
que, em cada delegação es-tramgeira que participará dareunião do FMI—BIRD, esta-rão diversos banqueiros e em-
presários.

Acreditam essas entidades —
mesmo reconhecendo que osmembros das delegações repre-sentam a elite das finanças in-ternacionais — que, caso al-
pum deles esteja interessado
em investir no Brasil, procu-rara os empresários nacionaisnos setores específicos.

CONTATOS

Ao que se acredita, as nego-ciaçoes ou negócios concretos
que possam ser realizados pa-
FMI-BIRD por membros dasdelegações participantes, o se-rao- através de contatos pes-soais de empresário para em-presário e, de qualquer íorma,serã essa a conduta para qual-
quer visitante estrangeiro, poisnada foi preparado, nem pelosórgãos oficiais, nem pelas en-
tidades empresariais, para ori-
entar um possível investidor
que ainda não possua ligações
com o Brasil.

Os contatos que os investi-
dores estrangeiros desejarem
íazer com grupos nacionais te-
rão de ser estabelecidos inicial-
mente através do programa so-
ciai organizado para a reu-
nião — uma média de 4 a 5
programas diários — ou então
em coquetéis ou reuniões or-
ganizadas por entidades para
algumas delegações específicas,
como é o caso da Associação
Comercial do Rio, que no dia
28 receberá a delegação por-
tuguésa.

INTERESSES

Segundo informes dos cir-
culos empresariais, nesses con-
tatos pessoais entre empresa-
rios nacionais e estrangeiros,
um dos setores mais examina-
dos deverá ser o da vinda de
capitais a curto « a médio

praao para o financiamento de
grandes empreendimentos,
através de repasses íeitos'"por
Bancos de Investimentos cujos
dirigentes tém feito sucessivas
viagens aos Estados Unidos ea Europa.

Outro setor econômico nacio-nal que vem despertando ointeresse de investidores, es-trangeiros, principalmenteeuropeus, é o do turismo.
Com a nova orientação govemamental no setor, decidWo
a criar uma verdadeira infra-
estrutura turística no Pais, osempreendimentos do ramo po-derão receber uma série de fa-vores fiscais que reduzam ocusto do dinheiro estrangeiro e
tornem o investimento favorá-
vel.

OFICIAL

Por sua parte, o Governo
brasileiro está com vários pro-jetos de financiamento de
grandes obras públicas juntoao Banco Mundial e uma dosuas agências financeiras — .Corporação Financeira Inter-
nacional — cujo encaminha-
mento deverá ser reestudadt»
pelas nossas autoridades*-« osdiretores destes órgãos.

No entanto, o Banco Mun-
dial financia principalmente —
com o aval ou não do Governo
local — empreendimentos pri-
vados a longo prazo, para os
quais é necessário apresentar
projetos específicos e ; muito
bem elaborados e cuja aprova-
ção dificilmente poderia ser íei-
ta em apenas uma semana —
que será a duração da reunião
internacional — a menc^ que:
a aprasentação Já tenha sida
íeita anteriormente. '4

ESTRANGEIROS

Mas, pelo que se sabe das
delegações estrangeiras que jã
chegaram ao Rio, não será tão
passiva a atitude dos empre-
sários e das autoridades que
as compõem, que não estão dis-
postos a perder a excelente
oportunidade que repres"ehta a
reunião para propor negócios
aos países mais industrializa-
dos e apresentar projetos jã
definidas aos dirigentes das di-
versas corporações financeiras
internacionais quo nqul esta-
rão.r

H>
BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.

BANCO DA BAHIA-INVESTIMENTOS S.A. INVESTIMENTOS BMG S.A.' 
DELTEC S.A. '

COMUNICAM TER SIDO TOTALMENTE COLOCADA ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEI.
RAS QUE ADMINISTRAM FUNDOS DENTRO DO REGIME DO DECRETO LEI 157 A PAR-
CELA QUE LHES FORA RESERVADA NO OFERECIMENTO PÚBLICO DE AÇÕES DA

¦ .'t-t#.í

PARTICIPARAM DESSA OPERAÇÃO AS SEGUINTES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:
BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S. A.
BANCO DA BAHIA - INVESTIMENTOS S.A.

INVESTIMENTOS BMG S. A. - CRÉDITO E FINANCIAMENTO
CIA. DISTRIBUIDORA DE VALORES C0DIVAL - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

B0ZAN0 SIMONSEN S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTO S.A.

BANCO DE DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO INDUSTRIAL - INVESTBANC0
BANCO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO FIDUCIAL DO COM. E IND. S.A.

BANCO HALLES DE INVESTIMENTO S. A."'. 
MAISONNAVE S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

BANCO AYMORÉ DE INVESTIMENTO S.A.
IPIRANGA S.A.. INVESTIMENTO, CRÉDITO E FINANCIAMENTO

FINANSINOS S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
CREFIEL S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CIA. SUL AMERICANA DE INVESTIMENTO, CRÉDITO E FINANCIAMENTO J
* * %
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Polak abre
Seminário de

ísôres
©¦"Conselheiro Econômico do

Funcio Monetário Internacio-
nal, Sr. Jacques Polak, expli-
cou ontem, no Seminário pa-
ra Eroíessôres Brasileiros, a si-
tu&ç,ão da liquidez internacio-
nal e a criação do novo siste-
niá^~de reservas monetárias,
carapterizando-o como "uma
espécie de moeda escriturai e
que^aumcntará as possibilida-
des^de intercâmbio mundial".

Disse que a nova moeda íi-
duciárla, mesmo após aprova-
da, só poderá vigorar a partir
de 1998 com a ratificação do
sistema pelos Congressos dos
países signatários do FMI.
Afirmou que a necessidade de
sua criação veio da drenagem
contínua cle dólares — pelos
deficits constantes do balanço
de pagamentos dos EUA — e
também pelo enfraquecimento
da libra, as duas moedas que,
além do ouro, mantêm a livre
conversibilidade cambial, mas
que, na atual conjuntura,
ameaçam a liquidez interna-
cional.

LIQÜIDEZ E NOVA MOEDA

. Em sua conferência no Se-
millário para Professores Bra-
sileiros sôbre o FMI, o Sr.
Jacques Polak, mostrou que o
esquema da criação da nova
moeda ainda não está defini-
tivamente delimitado pelo Gru-
po dos Dez e pelos 20 Direto-
res-Executivos do FMI.

Segundo Jacques Polak, a
nova moeda trará direitos adi-
cionais de saques automáticos
para os paises membros do
FMI. Contudo, o antigo siste-
ma de operações do Funcio
continuará a vigorar, parale-
lamente. Será uma espécie de
moeda contábil em que o ati-
vo disponível de um país (suas
reservas cambiais) e o ativo
realizável (direitos e emprés-
.timos a sacar) comporão uma
nova faixa de saque automáti-
co,' isto é, incondicional, não
dependendo da aprovação do
empréstimo pela Junta Exe-
cütiVa do Fundo Monetário.

Amanhã, às Í)li30m, o Minis-
tro. da Fazenda, Sr. Antônio
Delíim Neto, pronunciará um
discurso de saudação aos mem-
bros do Seminário pa-
ra Professores Brasileiros, jun-
tamente. com os Srs. Kare Wil-
lock e Erik Broíoss, Presiden-
tes da Mesa do FMI e BIRD.
respectivamente. l

HOMENAGEM

Com um almoço na"Associa-
ção dos Dirigentes de Emprê-
sas de Crédito e Financiamen-

. ío (ADECIF), o Fundo Mone-
tário Internacional homena-
geou ontem os participantes do
Seminário, entre os quais hà
apenas uma representante do
sexo femii.ino: a Professora
Maria da Conceição Tavares,
da Faculdade de Ciência Eco-
nômica da UFRJ.

A maioria dos representantes
brasileiros íicou bastante im-
pressionada com a palestra do
Diretor do Departamento de
Comércio o Trocas de Fundos,
Br. Ernest Sturc, sóbre Políti-
cas de Estabilização.

O QUE VEM

O Seminário tib FMI para
| Professores das Universidades

Brasileiras terá prosseguimen-
to hoje quando serão aborda-
dos, principalmente, as temas
referentes à inflação na Amé-

¦ rica Latina.

Ninguém levará na carteira
a nova moeda internacional

CATEGORIA INTERNACIONAL

Washington (De John Pierson, da
UPI, especial para o JBi — Quer tra-
balhe na Avenida Rio Branco ou na
Wall Street, o homem comum jamais ve-
rá o nova moeda do mundo. Ela não se-
rá feita de prata, nem de ouro, ou mes-
mo de papel. Mas o seu emprego pode
depender dela.

Isso porque a nova moeda mundial
— que 106 nações deverão aprovar na
reunião do Fundo Monetário Interna-
cional (FMI), na próxima semana, no
Rio de Janeiro — tem por objetivo íl-
nnnciar o comércio do mundo.

MANTÉM EMPREGOS

Se êsse comércio diminuir, cairão as
vendas para outros países. E então os
que trabalham em indústrias de' expor-
tação perderão os seus empregos. Nos
Estados Unidos, o Departamento de Tra-
balho calcula que os empregos de uns
três milhões de americanos dependem cia
exportação.

É simples: as nações, como as pes-
soas, precisam cle reservas monetárias,
como contas de economia pessoal, para
resolver seus problemas quando os seus
gastos superarem suas rendas. Sem re-
servas, os países seriam forçados, du-
rante êsses períodos cie déficit, a redu-
zir as suas compras cm outros países,
talvez mais do que o necessário à luu
de suas perspectivas de ganhos a longo
prazo.

Quando um país pára de comprar de
outro, o outro ganha, menos e é obriga-
do a diminuir as suas próprias compras
no exterior. Os cortes se espalham, do
mesmo modo como aconteceu nos Esta-
dos Unidos durante a depressão dos 30;
muito antes, muitas pessoas no mundo
inteiro podem íicnr desempregadas.

O NOVO SISTEMA

A nova moeda mundial deverá for-
necer aos países reserva suficiente pa-
ra que sobrevivam a seus deficits tem-
porários, ao mesmo tempo em que exe-
cutam uma política comercial liberal em
relação a outras nações. Em suma, a
nova moeda trabalhará para uma na-
ção do mesmo modo que para um ho-
mem de negócios que procura crédito.

Um banqueiro pode conceder uma li-
nha de crédito a um homem de negócios
para uma expansão que seja essencial
para o desenvolvimento de uma comuni-
dade — mesmo quando o homem de ne-
gócios não oferece garantias em títulos
ou valores. O crédito pode ser concedido
com base na fé que o banqueiro deposita
has perspectivas cio negócio. O homem
de negócios estará então sacando sôbre
crédito criado pelo banqueiro.

Da mesma forma, o Fundo Monetário
Internacional vai criar uma nova forma
de moeda que os governos poderão usar
para financiar a expansão do comércio
em geral e para ajustarem contas entre si.

Os paises atualmente, mantém suas
reservas em forma de ouro, dólares norte-
americanos ou talvez libras esterlinas. O
problema está em que os mineradores de
ouro não têm conseguido satisfazer a de-
manda de mais reservas, à medida que
cresce o comércio.

Além disso, uma vez que os Estados
Unidos eliminem o déficit persistente em
seu balanço de pagamentos — como todos
concordam que acontecerá — os dólares
cessarão de fluir para o exterior, onde
até agora vêm passando a constituir re-
servas de outros governos.

O FMI pode emprestar dinheiro aos
paJses membros por prazos de até cinco
anos. Mas, visto que êsses empréstimos
devem ser pagos, muitos Governas não
consideram o seu "direito de saque" con-
tra o FMI como reservas no sentido es-
trito da palavra.

No entender das autoridades norte-
americanas, a necessidade é de meios para
a criação de reservas permanentes em
quantidade suficiente para acompanhar a
expansão do comércio. Governos europeus
acompanham os americanos, embora al-
guns deles — notadamente a França —
estejam mais preocupadas com possíveis
excedentes inflacionários de reservas do
que. com a sua falta que daria margem a
uma recessão.

PODER DE VETO

A deliberação terá lugar quando a
Junta de Governadores do FMI se re-
unir para decidir quantos Direitos Espe-
ciais dé Saque (SDR) deverão ser cria-
dos para o próximo período. SDR será o
nome formal da nova moeda.

Por insistência dos europeus, aa de-
liberações sôbre a criação do SDR, bem
como sôbre a sua quantidade, exigirá 85
por cento dos votos do Fundo. Isso dará
poder de veto tanto aos Estados Unidos
quanto ao Mercado Comum Europeu—
França, Alemanha, Itália, Bélgica, Ho-
landa e Luxemburgo.

FUNCIONAMENTO

Suponhamos que os Governadores do
FMI concordassem em criar um bilhão
de dólares em SDR por ano, durante os
próximos cinco anos. Os Estados Unidos,
com 24,6 por cento das cotas dox FMI.
teriam 246 milliões de dólares em SDR
por ano, ou seja, 1,3 bilhão de dólares no
período inteiro de cinco anos.

A Alemanha Ocidental teria 67 ml-
Ihões de dólares cm SDR por ano, a
França, quatro milhões, a Itália, 30 ml-
Ihões, o Japão, 35 milhões, e assim por
diante para cada pais, de conformidade
com a respectiva cota no Fundo.

O FMI não entregará prata, nem
ouro, nem moeda, aos países que recebam
SDR; apenas registrará em seus livros
as dotações de cada país.

O país que se encontrar cm necessi-
dade de reservas notificará o Fundo de
que pretende usar todos ou parte de seus
SDRs para comprar moeda do país que
na ocasião tenha superávit no balanço de
pagamentos. O Fundo levará, a quantia a
débito na conta do país que está ven-
dendo seus SDRs, e a crédito na conta
do pais que fornece moeda em troca de
SDRs. Em tais casos, o Fundo atua co-
mo uma espécie de diretor de tráfego, di-
rlglndo o fluxo de SDRs dos países que
estejam em posição de pagamento íraca
para os paises em posição forte.

On, por exemplo, os Estados Unidos
poderão negociar diretamente com outro
pais. Supondo que o outro país concorde,
os Estados Unidos cederiam seus SDRs '
em troca de seus dólares em superávit,
que de outro modo seriam repatriados
contra ouro dos estoques norte-america-
nos. Mas em circunstância alguma esta-
rão os Estados Unidos desobrigados de
redimir dólares com ouro à taxa de 35
dólares por onça, se o país que tiver dó-
lares quiser ouro.

Nesse caso, os Estados Unidos terão
de vender seus SDRs através do FMI,
que decidirá que país ou países os rece-
beráo. O lastro do SDR será a promessa
solene de cada país de aceitá-lo quando
for apresentado e de pagar moeda em
troca. Essa obrigação substituirá o pool
de moedas por trás dos atuais direitos de
saque do FMI.

Cada país será obrigado a manter c
receber ate três vezes suas dotações cm
SDR. Não pode ficar com quantidade
maior, mesmo querendo. Qualquer pais
pode utilizar 70 por cento de seus SDRs
sem condições especiais. Acima de 70%,
terá de comprá-los outra vez, mais tarde.

Os europeus Insistiram nesse dlsposi-
tivo, como um meio de disciplinar o uso
da nova moeda. Os países pobres tenta-
ram em vão transformar a nova moeda
num dispositivo através do qual pudes-
sem conseguir mais ajuda exterior. As na-
ções ricas, entretanto. Insistiram que o
problema de adequação de reservas deve
ser mantido em separado do de capital
para desenvolvimento, que, segundo todos
concordam, oa paises pobres deverão ter
cm quantidades maiores.
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Totalmente decorada em estilo colonial brasileiro, contando com sistema de ar condicionado, contar*
túneis poltronas, estatuetas antigas e até mesmo um quadro de Portinari, esta é a sala especialmente
reservada no Aeroporto Internacional do Galeão para abrigar os membros das delegações estrangei*
ras à Reunião do Fundo Monetário Internacional. Quarenta e um funcionários os ajudarão a desemba*
ruçar a bagagem ali mesmo, encaminhando-os em seguida pura os hotéis. No Aeroporto foi também
instalada uma esteira para conduzir a bagagem até à saída, onde será colocada em camionetas. O despa*
chtj de passaportes, será supervisionado por um funcionário da Divisão de Passaportes do ltamarati

Água faz mal a americanos Presidentes
e os obriga a inaugurar
logo o ambulatório do MAM

Quinze pessoas — a maioria norte-americanos — já
inauguraram o bem equipado ambulatório instalado ontem
pela manhã no Museu de Arte Moderna, tendo todos apre-
sentado problemas provocados, segundo alguns médicos,
pela água do Rio, à qual não estão acostumados.

Em vista disso, os participantes estrangeiros da reu-
nião do Fundo Monetário Internacional já receberam sérias
advertências para se limitarem à água mineral ou refri-
gerantes, evitando alimentos picantes e exposições demo-
radas ao sol.

CFI aumenta crédito ao Brasil
Embora a atenção cia imprensa este-

ja concentrada principalmente na re-
união da Junta de Governadores do
Fundo Monetário Internacional — Banco
Mundial, duas outras organizações filia-
das ao BIRD e que se ocupam do desen-
volvimento dos países subdesenvolvidos
estarão também reunidas no Rio: a
Associação Internacional de Desenvolvi-
mento (AID) e a Corporação Financeira
Internacional (CFI).

O Brasil faz parte das duas organi-
zações e até 30 de junho deste ano a
CFI havia efetuado empréstimos ou par-
ticipado no capital social de nove emprê-
sas brasileiras, num total superior a 33
milhões de dólares. O Brasil não recebe
assistência da AID, cujos creditas, com
prazos de 50 anos, têm sido reservados
para países ainda menos desenvolvidos.

A CFI E O BRASIL

A Corporação Financeira Intcrnaeio-
nal íoi constituída em 1956 por gover-
nos membros do BIRD (Banco Mundial),
como organismo filiado ao Banco, e com
o objetivo de auxiliar os paises membros
menos desenvolvidos, promovendo o
incremente da economia no setor priva-

do. A CFI proporciona capital de risco
ás empresas privadas de produção,
associa-se a investidores e empresários
privados, encoraja o desenvolvimento dos
mercadas locais de capitais, e estimula o
fluxo internacional de capital privado.
A CFI possui um capital, subscrito em
ações, de aproximadamente 100 milhões
cie dólares. Está autorizada a obter em-
préstimes do Banco até o equivalente a
400 milliões de dólares, e cs utiliza para
suas operações cle empréstimo, sem ga-
rantia governamental. Oitenta c três
países são membros da CFI.

No Brasil, os planos de íinanciamen-
to da CFI beneficiaram nove empresas,
nas quais o investimento global |:m sido
equivalente a cerca de 164 milhões de
dólares. Cerca de 7,5 milhões de dólares
em compromissos da CFI no Brasil fo-
ram. vendidos a patrocinadores e parti-
cipantes do pais, da Europa e dos Estados
Unidos.

O primeiro investimento da CFI foi
realizado, aliás, no Brasil, em 1957, para
ajudar um programa de expansão empre-
endido pela Siemens do Brasil. Além da
Siemens, e até 30 de junho deste ano,
íoram beneficiadas pela CFI as seguln-

tes empresas; Olinkraft Celulose e Papel,
DLR Plásticos do Brasil, Willys Overland
do Brasil, Companhia Mineira de Cimen-
to Portland, Champion, Aços Vilares, Pa-
pel e Celulose Catarinense, e Ultraíértil.
Esta última indústria de fertilizantes íoi
beneficiada com mais de 10 milhões de
dólares.

A AID m<x
A Associação Internacional de Desen-

volvimento (AID), órgão também filiado
ao Mercado Mundial, íoi criada em 1960,
para atender à situação de países sub-
desenvolvidos cuja necessidade e capaclda-
de de utilizar capital externo são maiores
do que sua capacidade de arcar com o
custo de serviço dos empréstimos conven-
cionais. Os créditos concedidos pela AID
têm prazo de 50 anos e -não rendem ju-
ros. Oitenta e oito países fazem parte
da AID.

Até 30 de junho de 1966, a AID pro-
porcionou 89 créditos para países da Afri-
ca, Ásia, Oriente Médio, Europa e Hemis-
ferio Ocidental. Transportes, Agricultura
e Indústria íoram os setores mais bene-
íiciados.

PRIMEIROS SOCORROS

Desde ontem o Museu cle Ar-
te Moderna e o Aeroporto do
Galeão encontram-se devida-
mento equipadas para prestar
qualquer tipo de socorro medi-
co. No Museu de Arte Moder-
na; o Banco Central instalou
um ambulatória onde não fal-
tam um aparelho eletroenrdio-
grama, um ressuscitador impor-
tado e os mais variados tipos
cle remédios e instrumentos ci-
rúrgicos.

Uma equipo de seis médicos
— dois cardiologistas, dois clí-
nicos e dois cirurgiões, inclu-
sive um neurologista — e qua-
tro enfermeiras, todos falando
cie três a-seis línguas, domple-

¦ tam o serviço médico hospitalar
que está sendo coordenado pelo
Banco Central. O Estado ape-
nas cedeu uma ambulância e
um transmissor c receptor, com
o qual o chefe da equipe, Pro-
fessor Marcelo Marinho, comu-
nica-se com qualquer hospital
da Guanabara.

No Aeroporto do Galeão per-
manecem a equipe médica an-

tiga e uma ambulância que às
6h, diariamente, para lá se di-
rige, vinda do Hospital Miguel
Couto. Essa mesma, ambulâh-
cia retorna posteriormente ao
Museu de Arte Moclcrnfj, fican-
do à, disposição da c-quipo mé-
dica até a chegada de uma ou-
tra delegação, quando nova-
mente se dirige para o aero-
porto. A exemplo do Hospital
Miguel Couto e Sousa Aguiar,
o Ministério da Aeronáutica
também colocou à disposição rio
Funcio Monetário Internacional
um apartamento -e dois heli-
cópteros equipados de moder-
nos aparelhos transmissores e
receptores.

Na necessidade de qualquer
socorro médico de caráter mais
sério, cada Embaixada manda-
rá um médico de sua confian-
ça como observador. A inicia-
tiva foi tomada pelo próprio
coordenador do serviço medi-
co, Dr. Marcelo Marinho, quo
a considera necessária, embora
tenha certeza de que qualquer
um de seus médicos é suficien-
temente capaz de agir sozinho.

BANCO LAR BRASILEIRO S/A
Associado ao THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.

Com a participação do Deufsch-Südamerlkanlsche Bank, AG

SEDE: RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO CGC 33.172.537-1

Carta-Patente n.° 7116 de 19.7.1962

EXTRATO DO BALANCETE GERAL EM 5 DE SETEMBRO DE 1967

COMPREENDENDO AS OPERAÇÕES DA MATRIZ - RIO DE JANEIRO E DAS AGENCIAS NAS CIDADES DE FORTALEZA, RECIFE, SALVADOR, VITÓRIA,
BELO HORIZONTE, NITERÓI, SÃO PAULO, SANTOS, CAMPINAS, SANTO ANDRÉ, CURITIBA, PORTO ALEGRE, BRASÍLIA E SÃO BERNARDO DO CAMPO
E DAS METROPOLITANAS "BONSUCESSO", "CATETE", "COPACABANA", "IPANEMA", "MÍIER", "TIJUCA" "CASTELO" E "PRESIDENTE VARGAS" NO RIO
DE JANEIRO - "JARDIM AMÉRICA", "LUZ", "MOÓCA", "NOVE DE JULHO", "PERDIZES", "PINHEIROS", "VILA MARIANA" E "PRAÇA DA REPÚBLICA"

EM SÃO PAULO - "JOSÉ MENINO" EM SANTOS - "CHILE" EM SALVADOR

DISPONÍVEL

Caixa 
Banco do Brasil S. A.

1.826.507,58
3.885.563,93 5.711.771,51

REALIZÁVEL

• 
f Depositado no Banco Contrai

~H*S, «m dinheiro 16.667.667,35
«m títulos 5.465.605,98

Cheques a compensar ,,-,, 16.523.7.13 15
Títulos Descontados 70.722.023 27
Errpréstimos em C/Corrente 34.412.718,06
l">4vels 800.775,64
Outra» Contot 98.361.881,58 242.954.415,03

IMOBILIZADO

Edifícios át Uso 22.270.601,54
Instalações 2.116.647,09

j,H Outras Imobilizacòes 3.008.589,21 27.395.837,84

CONTA DE RESULTADOS PENDENTES . „, „,, ,,
CONTA DS COMPENSAÇÃO -.... i - 

"""i! " 
!! ^ !." !! [ü 123.2*IaSi'Á

TOTAL • NCr$ ^05.434.519,70

PASSIVO

NAO EXIGIVEL

Capital

Aumento de Capital 

Fundo do Reserva Legal ..,

Outras Reservas o Fundos

EXIGIVEL

Deposito;-

i vlsta 

¦ prazo 

Outras Exigibilidade

Refinanciamentos de Produtos Rufíli e Redesconto
Refinanciamentos BNDE - FINAME 
Refinanciamentos FUNAGRI 

Outras Contas 

I1.775.0CO,00

4.710.000,00

321.148,25

18.025.866,98

107.929.743,46

7.912.515,60

34.832.015,23

10.091.565,79
3.470.023,24
1.523.285,70

109.687.691,14 240.614.824,93

CONTA UE RESULTADOS PENDENTES f,

CONTA DE COMPENSAÇÃO  ]23

TOTAL  NCr$ 405

789.227,65

248.451,89

484.519,70

Africanos
para suas

Picou pronta ontem a sala
de conferências dos grupos
africanos que participarão da
reunião cio Fundo Monetário
Internacional, cujos primeiros
representantes já se encontrum
no Rio.

Os dirigentes do F1NCONS-
TAFF, órgão que coordena os
preparativos, deram um prazo
de dois dias. no máximo, para
que o Museu de Arte Moderna
esteja devidamente prepnr?do
para receber as grandes dele-
gações. *

O LUXO

A sala de conferências cjos
grupos africanos é uma das
mais luxuosas do Museu de Ar-
te Moderna. Totalmente ata-
petada e coin móveis fabrica-
dos em Jacarandá. Grandes
abajures completam a decora-
çáo e grupos estofados em cou-
ro cru dão um requinte tedo
especial ao local que já ontem
foi visitado por elementos das
embaixadas africanas no Bra-
sil.

A parte de Jardinagens, acs
cuidados da firma de Burle
Marx, também já está em vias
de ser concluída. Cerca de 40
operários do Estado se reveza-
rão nas próximas 48 horas para
que pelo menos as palmeiras
estejam plantadas por ocasião
dá chegada das primeiras de-
legações.

Segundo a FINCONSTAFF,
de hoje em diante so poderá
entrar tm qualquer parte do
Museu de Arte Moderna as pes-
soas que estiverem devidamen-
te credenciadas," já tendo os
elementos de segurança recebi-
do determinação de barrar a
passagem dos que não estive-
rem de acordo com as normas
estabelecidas.

ganham sala
conferências

Enquanto os 685 telefones
instalados no MAM jã não
atendem mais às necessidades
— o que está provocando pro-
testos por parte dos represen-
tantes estrangeiros — o res-
taurante do Museu continua
cobrando NCr$ 0,40 por um re-
írigerante e NCrS 1,00 pelo
sanduíche misto. Quem prefere
a mesa ao balcão ainda paga
10% de taxa.
SEGURANÇA

O Secretário de Segurança,
General Dario Coelho, infor-
mou que todo o efetivo da Po-
licia Militar já está nas ruas
desde ontem. Um grupo, dis-
íarçado em banhistas, será co-
locado nas praias cariocas para
evitar a presença de vendedo-
res ambulantes e punguistas
junto aos representantes do
Fundo Monetário Interna-
cional.

O DOPS Já está trabalhando
na área estudantil e na cha-
ni a d a A1 a Antidemocrática"que pretende realizar mani-
fesiações em prejuízo da reu-
nião do FMI com passeatas,
cartazes e distribuição de pan-
ílctos". Os agentes- deste setor
já estáo infiltrados na área es-
tudantil e utilizam-se de mi-
núsculos aparelhos de rádio
com o qua! entram em contato
direto com a Central dc Ope-
rações.

Os funcionários da Secreta-
ria de Segurança não acredi-
tam que se repitam agora as
mesmas cenas que ocorreram
ipor ocasião da reunião da OEA
no Hotel Glória, quando alguns
manifestantes foram presos,
inclusive jornalistas, intelcc-
tuais e estudantes. Para eles,
o sistema de informação e con-
tra-informação está muito bem
montado e "dificilmente ocor-
rerá alguma coisa de anormal".

Delegação da Argentina
será das mais numerosas

Paul J. lakert
Dir. Vice-Presidente

Paulo Affonso Pooclc Corrêa
Dir. Vice-Presidente

Werther Teixeira dt Axevedo
Dir. Vice-Presidente

Adamastor Vergueiro da Crut
Diretor
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A delegação da Argentina à,
reunião do Fundo Monetário
Internacional, que chegará sex-
ta-feirar caracteriza-se pelo
número de integrantes, 13 de-
legados e 10 observadores, e é
presidida pelo Ministro da
Economia e Trabalho, Sr. Arial-
bert Krieger Vasena, autor de
vários trabalhos sôbre proble-
mas da América Latina.

Entre os observadores, esta-
rão presentes três ex-ministros
de Economia atualmente liga-
dos à iniciativa privada — Car-
los Coli Benegas, José Marti-
nez de Hcz e Eustáquio Mendez
Delfino — e técnicos renoma-

dos, como os Srs. Luis Otero
Monsegur, Alejandro Shaw e
Carlos Hebllng, também liga-' 
dos à iniciativa privada.

O Sr. Adalbert Krieger Va-
seria é catedrático de Finan-
ças Públicas, da Universidade
Católica de Buenos Aires, ti-
tulo que, segundo éle, é o que
mais o honra. Em 1957, no car-
go cie Ministro da Fa~.". "', ...-
formou a Carta Orgí.nua do
Banco Central e de toc'os os
bancos oficiais argentinos, ao
mesmo tempo que rejulamen-
tou as privatizações dos depó-
sitos dos bancos comerciais,
nacionalizados em 1946.

cle Juntas
chegam hoje

Chegam hoje ao Rio, às
6hlõm, pela SAS, os Presiden-
te.s das Juntas de Governado-
res do BIRD e do FMI, Srs.
Kare Willoch e Erik Brofoss,
para participar da XXII Reu-
nião Anual da Junta de Go- »
vernadores des dois organis-
mos, como representantes da'
Noruega.

O Presidente do Fundo Mo-
netário Internacional, Sr. Pier-
re Paul Shweitzer, que chega •
amanhã, ficará hospedado na '
suite presidencial do Hotel
Glória, onde estarão ainda 14
Ministras de Finanças e Pre-
sidentes de Bancos Centrais,
além de representantes cle 19
países, ocupando um total de
240 apartamentos e 18 suites.

HÓSPEDES

iS a seguinte a lista dos Ml-
nl.st.ros de Finanças hospeda-
dos no Hotel Glória: Srs. Karl
Schiller, da Alemanha; J. Zijls-
tra, da Holanda; Strang, da
Suécia; Djobo Boukari e Pau-
lin Eklou (Ministro do Comer-
cio. Indústria, Turismo e Pia--
nejamento) cio Togo; Rober!; (Henrion, da Bélgica; U. B.
Wanninayaka, do Ceilão;
Ching Yu-chen, da China; Re-
nos Solomicies, do Chipre; Ber-
tin Borna, do Daomé; Wolfang
Schmítz, da Av.stria; Nguyen i
Huu Hanh, do Vietname, e A.
N. L. Wina e A. S. Soko (Mi-
nistro do Planejamento) de
Zâmbia.

Os Presidente de Bancos
Centrais são cs Srs. Karl Bles-
sing, da Alemanha; Makoto
Usami, do Japão; Khalil Ben-
nani, da Líbia; H. S. Whii-
tc-ven, da Holanda; Per As-
brink, da Suécia; Hubert An-''
siaux, da Bélgica; William.
Tc-nnekoon, do Ceilão; C. C.
Stephani. de Chipre; Staiils-
las Kpognon, do Daomé; An- •
dreas Korp, da Áustria;
Nguyen Bich Hue, do Vietna-
me; R. C. H. Hallet, de Zám-
bia; Paul Hess, da Costa Rica;
e M. Raschid, do Paquistão. •

"História
cios Bancos"
sai hoje

A Gráfica Gomes de Sousa
fará a entrega hoje aos dire-
tores do. Editora Pro-Service,
Promoções e Empreendimentos,
do primeiro exemplar do livro
História dos Bancos e o Desen-
volvimento do Brasil, que serã i
distribuído aos participantes da
XXII Reunião do Fundo Mone-
tário Internacional, promovida,
pelo Banco Mundial, que se
realizará no Rio entre os dias
22 e 29 de setembro próximo.

História (los Bancos e o De-
senvolvimento do Brasil íoi ov-
ganizada pelos economistas Be-
nedito Ribeiro e Mário Mazzei
Guimarães, e traz, além de um
histórico sôbre a formação do
sistema creditíclo do Pais e a
sua atual estrutura, um estu-
do sóbre a geografia bancária
brasileira.

¦ ESTUDO

Um dos capítulos da His-tória
dos Bancos é um estudo de
Maurício Chagas Bicalho sôbre
O Fundo Monetário Interna- '
cional e o Banco Mundial, no
qual o autor lembra a criação,
os fins, a organização, os esta-
tutos e chega à atuação atual
do FMI, revelando que o Bra»
sil é "detentor de uma quota >
de 350 milhões de dólares no
capital de cerca de 21 bilhões
de dólares da organização."

História dos Bancos e o De-
senvolvimento do Brasil é lm-
pressa em off-sct, papel aper-
gaminhado, edição de luxo, em
texto bilíngüe (português e in-
glês e será oferecida ao Pre-
sidsnte e à Diretoria do FMI,
ácà Governadores do Fundo
(r^rasaiíados pelos Ministros
de Fiiiànçis de 106 paises-' membros), aos 400 bancos es-'
trangeiros oficialmente inseri-
tos e a três mil convidados es-
peciais, entre jornaltstas e ob« 

"

servadores de tocio o mundo..
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Classe média paga caro para viver como proletário
Para ter casa própria, o sargento

, optante do Corpo de Bombeiros Adolfo
Pereira da Silva Filho e mais 515 fami-
llfts de classe média eom rendimentos
sicima de NQrS 400,00 esperaram três
anos fazendo sacrifícios, para conseguir
afintil instalar-se no conjunto residen-
ciai de Del Castilho da Cooperativa Ha-
«bitacional da Guanabara.

Durante esses anos, muitos foram obri-
irados a desistir, por faita de condições
financeiras para amortizar as presta-
çõés. O.s que resistiram abandonarão
seus bairros e vão morar no mesmo lu-

>gar onde, liá anos, operários, que vivem
de; salário minimo, tiveram suas casas
construídas pelo IAPI nas mesmas con-
(lições de conforto da COOPHAB, sem
serem obrigados a sacrificar grandes
parcelas de seus orçamentos.

Dentro de uma política habitado-
¦nal realista e sem paternalismo — o
paternalismo ainda vigora para a cias-
se pobre, que se beneficia das COHABs
— esses membros da classe média, para
ter um mínimo de conforto e casa pró-
pria, sáo obrigados a viver nas mesmas

i condições em que viviam operários há
alguns anos.

Enquanto isso, os operários com
renda pouco além de um salário mini-
mo também passam a morar em casas
mais desconfortáveis.

O .contentamento

O sargento Adolfo Pereira cia Silva
foi o terceiro cooperativado a se mudar
para seu apartamento no conjunto da
COOPHAB-GB. Comprou uni aparta-
mento de três quartos c sala, onde pode
scomodar seus três filhos — uma me-
nina e dois meninos.

_.-; Está satisfeito. Antes vivia em uma
easa em Vila Isabel, em companhia da
sogra e de um cunhado, tnmbem casado

e com filhos. Morava na Rua Jorge
Rudge, 174.

Além de colaborar nas despesas de
alimentação, ajudava a sogra com NCrS
30.00 mensais, como aluguel. Quando se
inscreveu na COOPHAB, tinha uma
casa no Jardim Sulacap, em Marechal
Hermes. Vendeu-a por NCr$ 7 mil, a
prazo, e foi morar com n sogra.

As primeiras prestações foram rie
NCrS 44,30; depois passou a pagar NCrS
110,80. A partir de outubro, pagaráNCrS 207,00 mensalmente, cm presta-
ções e taxas de condomínio. Já pagou
até agora 32 prestações. Faltam mais
140.

Qunndo. no início da constituição
da COOPHAB-GB. estourou o escãnda-
lo envolvendo a então Presidente do
BNH, Srta. Sandra Cavalcanti, e a em-
presa construtora, o sargento Adolfo
não desistiu do plano, apesar do conse-
lho dos amigos.

Eu tinha confiança em Dona
Sandra — explica. Ninguém me faria
desistir de ter meu apartamento.

Morando em companhia da sogra e
do cunhado, não tinha grandes proble-
mas financeiros. Ganha bem no Corpo
de Bombeiros — NCrS 520,00 mensais —
c usa o tempo livre da opção para ven-
der objetos típicos de prata da Bahia,
fabricados por seu irmão, que ainda
mora em Salvador. Com êste bico,
Adolfp consegue fazer em média NCrS.
200,00 por mès.

Às vezes as vendas baixam —
conta — mas quase sempre eu consigo
ganhar mais, principalmente nessa épo-
ca antes do Natal.

Ainda jovem, com 30 anos incom-
pletos. o sargento Adolfo Pereira da
Silva Filho, depois que optou pelo Ser-
viço Federal, passou a ter mais tempo
livre. Nos últimos anos, conseguiu fazer
uma freguesia certa para seus produtos

típicos da Bahia, e não encontra difi-
culdade para colocá-lcs no mercado.

Essa atividade paralela garante-lhe
uma vida serena, sem muitas diíiculda-
des financeiras,

— O aperto só vem quando apa-
rece alguma doença na família — diz
cie.

O ibo

Conta o sargento Adolfo que paraconseguir ser um dos primeiros ulassifi-
cadòs pela COOPHAB, quando peree-bsu que se aproximava o íim das obras
de construção íoi à sede da Cooperati-
va e fêz um requerimento solicitando
prioridade para ocupação de seu apar-
tamento. No requerimento, fêz um re-
lato das condições em que estava viven-
do com sua sogra.

Depois que um fiscal da COOPHAB--GB foi visitar sua casa, a prioridadelhe foi concedida.

À satisfação
Hoje, o sargento Adolfo e sua fami-,

lia estão satisfeitos por morar em Del
Castilho, em casa própria, depois de es-
perar três anos. Antes de serem concluí-
das as obras, começou a comprar algu-
mas peças para sua casa. Comprou um
fogão, persianas e móveis estofados para 

'
b sala.

Com a conclusão das obras, gastou
NCrS 700,00 para pintar o apartamen-
to, colocar sancas no teto e sinteco no
piso. Agora está se preparando para
comprar um lustre de cristal para o
teto da sala. Depois espera poder com-
prar um automóvel. Quer entrar num
consórcio, quando fôr promovido a 2."
Tenente, o que espera' para os próxi-

mos dias. Passará então a ganhar NCr$
650,00 por mês. .

Morando há pouco mais de uma
semana no conjunto, fèz muitas
amizades. Acredita que o ambiente ó
melhor que o de Vila Isabel. O único
problema de convivência ocorre com
seus vizinhos do conjunto do IAPI.

Há poucos dias, um dos moradores
• do conjunto operário invadiu de bici-

cieta as dependências da COOPHAB
e quase atropelou sua filha.

Quanto à qualidade da construção,
acha normal serem encontrados al-
guns defeitos no inicio. Nos primeirasdias. verificou um entupimento na piada cozinha, que ameaçava provocar in-
íiltração nos outros apartamentos, mas
èle mesmo fèz o conserto.

A gente sabe que construção de
carregação é assim mesmo. Demora um
pouco para a gente colocar tudo nos
eixos.

A falta de ínêdo
O sargento Adolfo Pereira diz quenão teme pelo aumento futuro das

prestações devido à correção monetá-
ria, de acordo com a elevação do sa-
lário mínimo.

Não tenho medo da correção mo-
netária. Meu salário sempre sobe antes
do salário minimo.

Além disso, espera aumentar seus
rendimentos fazendo pequenos serviços
no próprio conjunto. Há poucos dias,
preparou as instalações elétricas do
apartamento de uma vizinha e ganhou
NCr$ 20,00 pelo serviço.

Diz também que não tem proble-
mas para fazer compras — quase em
frente existe um supermercado — e
para tomar condução. De seu novo

Pitulo Rehder
apartamento até o quartel em São Cris-
tóvão, sáo 15 minutos de ônibus.

O outro lado
Enquanto o sargento Adolfo Perei-

ra da Silva Filho já se Instalou em seu
apartamento de três quartos, outros mo-
radores começam a preparar suas no-
vas casas para se mudar. Colocam an-• tonas dc televisão, .pintam interiores e
janelas.

O comerciante português Juvenal
Fernandes Pastor, em companhia de
sua mulher e de um amigo, está pin-
tendo as janelas de scu apartamento
térreo de quarto e sala.

Prepara-se para deixar sua casa
alugada, de dois quartos, na R. Rosa da
Foaseca, 361, em Piedade, onde pagava
NCr$ 100,00 por mês.

Devido ao aluguel, foi obrigado a
escolher um apartamento menor, a íim
de que pudesse pagar a prestação de
pouco mais de NCr$ 50,00. A partir de
outubro passará a pagar NCr$ 98,30,
mais taxas de condomínio.

— Comigo, a conta tem de ser íei-
ta na ponta do lápis — diz Juvenal.
Por isso eu escolhi um apartamento
mais modesto. Os outros que quiseramapartamentos maiores, logo nos primei-ros meses tiveram de desistir. Eu não,
agüentei firme até agora e tenho casa.

Ao mesmo tempo em que a maioria
se prepara para mudar, alguns mais re-
.sLstentes à idéia dc morar no conjunto
de Del Castilho procuram alugar seus
apartam.ento ou mantê-los fechados
temporariamente.

Em diversas janelas do conjunto da
COOPHAB-GB podem ser vistos carta-
zes anunciando a intenção de alugar.
Segundo o administrador do conjunto —
eleito pelos moradores em assembléia-

Obras param
noE. do Rio
sem verbas

Niterói (Sucursal) — Nume-
rosas obras — Incluindo 23
pontes —, que vinham sendo
construídas pelo Grupo de Tra-
balho das Enchentes, estão na
iminência de paralisação por-
que os recursos não foram li-
berados, até hoje, pelo Minis-
tério da Fazenda.

A informação acaba de ser
encaminhada ao DER-RJ pelo
Ministério do Interior, írisan-
do a impossibilidade de fazer
írente aos compromissos pro-
gramados para o mês de se-
tembro, dentro do convênio
firmado com o Governo do Es-
tado do Rio.

O CONVÊNIO

Os recursos extraordinários,
no valor de NCrS 1 750 mil, ti-
nham sido abertos, no princi-
pio dêste ano, através de de-
creto-lei que tomou o número
CO 156/A. Desde a assinatura
do convênio, o Ministério ¦•"da
Fazenda colocou á disposição
npenas NCrS 230 mil, embora
o DER-RJ já tenha adiantado
mais de NCrS 800 mil, no anda-
mento de obras.

As obras de recuperação das
áreas atingidas pelas encheu-
tes se desenvolvem em todo o
Estado do Rio, principalmente¦em Barra do Piraí — onde está
sendo erguida uma grande
ponte sôbre o Rio Pirai — e
também nos Municípios da
Barra Mansa, Macaé, Ccncei-
ção de Macabu e Paracambi.

— Essas obras — explicou o
Diretor-Geral do DER-RJ, são
de auxilio aos municípios alin-
«idos, periodicamente, por ior-
tes chuvas.

Minas e
Rio debatem

' o turismo
-Visando a um maior inter-

câmbio turístico entre Minas e
o" Rio, principalmente entre as
cidades históricas e as estãn-
cias hidrominerais, diretores
(da Hidrominas (empresa de
economia mista responsável
pelo setor naquele Estado),
Srs. Edgar Duca e Clementlno
Dotie, manterão contatos com
o Ministério da Indústria e Co-
mercio, a EMBRATUR e a Se-

; cretaria de Turismo da Gua-
nabara.

Vindos de Belo Horizonte es-
pecialmente para éste fim, os
mineiros discutirão ainda, com
o Ministro Macedo Soares, a

. possibilidade de financiamento
para a construção de novos ho-
téis ç para dar prosseguimento
às obras de ampliação e adap-
iação do Grande Hotel de Ara-
xá e áo Palace Hotel de Poços
de Caldas.

O Ministro do Interior, General Al-
buquerque Lima, afirmou ao JORNAL DO
BRASIL que nenhum plano govemamen-tal para a ocupação da Amazônia terá va-lidade se não contar com o apoio decisi-vo das Forças Armadas, em conjunto,"que deverão compreender, desde logo, quenão se trata de uma operação meramente
militar, mas em termos bem mais amplos,de interesso econômico-social, segundo osconceitos de desenvolvimento".

Adiantou o Ministro que poderosos in-terêsses e pressões internacionais incidemsobre a Amazônia, diante das débeis resis-tendas que o Pais pode apresentar, "con-
siderando mesmo que esta ponderável par-cela do território brasileiro já sofre umacelerado processo de agressão".

Ocupação da Amazônia sô será
realizável com apoio militar

Segurança nacional

_ Considera o Ministro o problema ama-zomeo "uma questão de primordial impor-tancia de segurança nacional, em facemesmo da afirmativa que se íaz, por ou-tro lado, que a vida sócio-econômica dopresente já não admire espaços vazios d1-ame da expiosão demográfica existente nomundo moderno".
Essa a imensa responsabilidade quepesa sobre os governos, com maior intensi-dade sobre o atuai, cujos integrantes,conscientes de suas responsabilidadesvêem a cada momento, que o Brasil nãopossui capacidade para absorver grandesnúcleos de populações extraterritoriaissem que seja ameaçada sua integridadeterritorial e mesmo a unidade nacional.

Amazônia

. aÍ^a ? C!eneral A1"»querque Lima quea Amazônia e uma região sôbre a qual, pormais apropriadas e expressivas quê sejam,nao conseguem as palavras exprimir assensações despertadas no encontro do ho-mem com a terra".
As terras, as águas, a vegetação for-mam um conjunto de plenitudes e vaziostamanhos que em seus espaços cabem todosos fatores da quase totalidade dos proble-mas que assoberbam c preocupam os homenstanto os que governam como os que sãogovernados. E todos eles, a cada instante,a cada desdobramento da paisagem, a«ri- 

*
dem a sensibilidade humana pela forçatelúrica de sua extensão. Trata-se de umaregião de compreensão difícil, não só emvirtude da deficiência ou imaturidade dosestudos e do reconhecimento científico,mas, sobretudo, porque os elementos da
geografia regional se configuram efetiva-mente complexos,na sua grandeza.'x — A Amazônia — acrescentou — é,tôda ela, uma região de fatos controverti-dos. Alguns cientistas e estudiosos dos queha quase um século a percorreram encon-tram para ela, e para seus fenômenos, in-terpretações conflitantes e irreais. O eli-ma, o solo, o relevo, ns formações f.'orísti-
cas, o sistema hidrográfico, o homem e asociedade, ora merecem negação pessimis-ta, ora ganham exaltação, e até hoje a
percepção que dela se queira ter recebe in-
íluência dessa insistente e dúplice impre-
cisão analítica.

Obstáculos

Considera o Ministro que, "ao lado dareal existência de seu Imensurável poten-

ciai. que até agora foi apenas pressentido,
identificam-se também os obstáculos mais
graves ao desenvolvimento regional". E
enumera:

1. A extensão fisica e a rarefação de-
mográfica, que concentra em 59,2% da
área do Brasil apenas 3,7% de sua popu-lação;

2. O desconhecimento do potencialefetivo de recursos naturais;
3. A escassez de recursos humanos

para ocupação das -fronteiras econômicas
e geográficas;

4. A debilidade do abastecimento de
produtos agropecuários e insuficiência de
alimentos, tanto quantitativa como quali-tativamente;

5. A predominância da indústria do
semi-artesanato, com raros enclaves de
garnde porte, havendo subemprêgo;

6. A insuficiência de espírito empre-
sarial na área privada e nenhuma indus-
trialização;

7. A íalta de coordenação na atua-
ção dos órgãos públicos locais.

Todo êsse conjunto de problemasforma o quadro atual da Amazônia, proje-tanclo-se sôbre um mundo grandioso querepresenta quatro décimos da área territe-
rial da América do Sul e a vigésima partoda superfície terrestre, contém um quintoda disponibilidade mundial de água doce
e guarda a terça parte das reservas mun-
diais de florestas latifoliadas — afirmou o
Ministro Albuquerque Lima.

Problema nacional
No seu entender, existe na Região Ama-

zônica um grave problema nacional, que
precisa ser encarado sob aspecto duplo: de
desenvolvimento, no sentido de melhorar
o padrão de vlda das populações locais, e
de segurança nacional, quando sc encara
a ocupação efetiva do território.

A íatoraçáo das grandezas e das di-
ficuldades da Amazônia não constitui as-
sunto de conhecimento apenas dc.s brasi-
loiros. Outros povos, outras naçõc-, vêm
se ocupando de tais problemas, uns vala-
damente, outros de modo ostensivo. Em
sua. obra, que sc tornou famosa, Roy Nash,
ao estudar a.pcctcs da Amazônia,' íaz aséria advertência: ".Sob todos o.s pontos-de-vista, seria dc desejar que, para aumento
de sua importância política, o Brasil rece-
bes.se, . o mais depressa possível, grandesmassas de imigrantes. Ainda hoje'poderá
êle escolher os seus hóspedes na.Europa ena Ásia. Se, porém, isso não se fizer commaior rapidez que durante os primeiros
quatro séculos, é perfeitamente possível que
pelo ano 2000 o Pais tenha que aceitar os
que para -lá queiram ir".

Novas teorias
A Amazônia possui uma superfície de

4 milhões e 500 mll quilômetros quadra-des. que correspondem, aproximadamente,
fl metade da ársa do Canadá, da China ou
dos EUA, que são os países mais extf-nos
da Terra, com exceção da União Soviética,

Analisa o Ministro do Interior: "Nes-
se imenso território vivem uns 3 milhões e500 mll habitantes, que atribuem à área a
baixíssima densidade de menos de um ha-
bifante por quilômetro quadrado. Tal íato
evidencia que o Brasil, nesses quatro sé-
culos e meio, ainda não demonstrou um
real interesse ou capacidade efetiva de co-

Ionizar sua extensa região equatorial. To-
davia, em frontal oposição a esta nossa
atitude, Já estão surgindo novas teorias
político-humanitárias que vêm encontrando
boa receptividade na Organização das Na-
ções Unidas".

— O Sr. S. Chandrassekhar, eminente
sociólogo e demógrafo indiano, analisando
determinados aspectos da Ásia Meridional
e Oriental, em seu livro Povos Famintos e
Terras Despovoadas, declara: ^E é
tôda esta região a que constitui o atual
foco de perigo demográfico, pois nela ha-
bitam povos em expansão que lançam
olhares ansiosos sôbre as zonas pouco ou
nada povoadas". E mais adiante: "Em um
mundo de5esperadame*nte superpovoado, a
idéia da América hispânica conjura, entre
nós outros, a lembrança do vasto Vale do
Amazonas, uma região virtualmente des-
povoada, quase tão grande como os Estados
Unidos"; . , ;

Explosão populacional

Cita, ainda, o Ministro, o sociólogo Ro-
bert Britain, que referindo-se ft, Amazônia,
em sua obra A Luta Contra a Fome, adverte
que náo podem ser consideradas em face
das interès.-e.s da humanidade as conven-
ções de ordem política sóbre fronteira e
soberania nacionais. E salienta que liá ra-
zões; universais para que tais convenções
sejam superadas.

Para Grenville Clark, autoridade em
desarmamento e em vários aspectos da le-
gisláção internacional, explosão populacio-nal "é a perspectiva de ser duplicada a
população mundial dentro dos próximos50 anos, ou seja, passar de aproximada-
mente 3 bilhões no fim de 1961 para cerca
de 6 bilhões em 2 012. Conquanto bas-
tante cautelosas, as várias estimativas in-
dlcam uma duplicação da população de
1961 cm 40 anos, desde que seja evitada
qualquer guerra nuclear".

Referindo-se á China, declara Gren-
ville Clark: "Não c' possível que ai por
1980, quando aquela população terá at!n-
girio a. casa dos 900 milhões, a pressão pa-
ra adquirir um novo território para sus-
tentá-la feja extremamente poderosa? E
em um mundo altamente competitivo, mes-
mo depois do desarmamento total, a exis-
tancia de uma população tão-grande e tão
paupérrima não provocaria constantes ri-
validades.em disputas por sua adesão, ge-
rando desse modo continua tensão inter-
nacional?"

Princípios

Para o estabelecimento de qualquer
plano governamental para a ocupação da
Amazônia, o General Albuquerque Lima
enumera alguns princípios:

1. A ocupação efetiva dos espaços va-
7Ío= niio será realizada jamais em curto
prazo. Pelo contrário, para consecução de
tal objetivo o fator tempo deverá ser con-
siderado ao longo de vários anos. Isso
implica, desde já, na obrigação de ser êrse
assunto considerado pelo Governo em ca-
ráter altamente prioritário, no sentido de
realizar aquilo que possa ser executado, a

curto e médio prazos, em benefício do ho-
mem, tomado como objetivo principal e
imediato. As zonas altas da Bacia Amazô-
nica — nascentes de seus grandes afluen-
tes — apresentam facilidades para a vida
humana e para a pecuária, que ali parece
ter o seu habltat ideal, as quais não são
oferecidas pela zona do leito do Rio. Ama-
zonas. Além disso, ns zonas altas gozam
de estações pluviais definidas, o que per-
mlte previsão e alternativa para a vida
agrícola. O clima é sadio — e as dounças
tropicais que ali existem (malária 6 fe-
bre amarela) são, hoje, mais facilmente
controláveis.

2. A ocupação do território amazônico
deverá iniciar-se lielo aproveitamento dos
pólos de desenvolvimento, alguns dos quais
com uma tênue camada populacional. Dês-'
se modo, o sentido da colonização que se
deseja plantar não pode desprezar o apro-
veitamento dos grupos humanos lá existen-
tós, utilizando-cs como elementos de van-
guarda para o avanço nuno ao interior
da região.

3. Nenhum plano de ocupação terá
validada se não contar com o apoio cie-
clsivo cas Forças Armadas, em conjunto.
Estas, por sua vez, deverão compreender
que não se trata de uma operação mera-
mente militar, mas de uma operação em
termos bem mais amplos, de interesse
econômico-social, segundo os conceitos de
desenvolvimento.

4. A ocupação da Amazônia não está
na dependência exclusiva dos seus cursos
de ág-ua. Exige uma nova compreensão no
sentido de que seja executada uma poli-
tisa rodoviária intensa e de significado
econômico. Entretanto, inviõe-se como
condição essencial à vida da região a me-
lhoria da navagação na Amazó.iía.

Execução

O General Albuquerque Lima considera
que o Governo poderia executar essa po-
litica, baseada nos seguintes itens;

1. Tão próximo quando possível das
cabeceiros, em ponto que. ofereça condi-
cões de viabilidade para uma talvez fu-
tum cidade, serão criadas unidades de de-

j senvolvimento, intervaladas de 10 a 20
quilômetros, situadas no eixo rodoviário.

2. A distâncias maiores de 400 qui-
lômetràs, serão criadas 10 unidades de tíe-
senvolvimento, para constituírem um nú-
cleo de desenvolvimento.

3. Esses diversos núcleos, principais e
secundários, tíe cada vale, serão ligados
por estradas de rodagem que buscarão os
rics.

4. Cada unidade de desenvolvimento
principal terá campo de pouso para qual-
quer tipo de avião, inclusive o turbo-
éiice.

5. Cada núcleo de desenvolvimento te-

geral com mandato de iun ano —'a,
maioria dos apartamentos anunciados
para alugar é de pessoas que moram em
residências de aluguel antigo õu viVèm'"''
atualmente na Zona Sul, de onde não'''
querem sair.

O escritório do administrador cio "
conjunto, que não mora no local, sem-"'
pre está cheio de moradores que vão'
fazer suas reclamações a propósito de •
defeitos de obra ou pedir informações.'

A maioria das queixas é relativa
aos encanamentos que' têm alagado-
apartamentos, e às instalações elétricas.
Contudo, a.s empresas responsáveis pelaconstrução do conjunto se compromete*--
ram a corrigir esses defeitos, durante oq,,
primeiros seis meses.

De acordo com o administrador, há„-
muitas reclamações contra os morado- .
res do conjunto do IAPI, que passou a"
ser chamado de A Coréia pelos coope*-
rativados. , •

Uma cooperatlvada, que mora atual- 
'

mente no Largo do Estácio e paga alu-.
guel abaixo de NCrS 100,00, antes da.
ss mudar quer organizar uma coleta do
fundos para erguer um muro de três''
metros de altura entre os dois conjun-..,
tos, a fim de impedir a Invasão dos
moradores do IAPI. -

Com êssss pequenos problemas, os
moradores da COOPHAB-GB de Del
Castilho vão-se acomodando em, suas-
novas habitações. E o administrador,:
que sempre os atende solícito, espera
que, com o tempo, a má vontade — nor- -
mal, em tôda a ciasse média — para-
com o.s operários do conjunto do IAPI
vá perdendo intensidade e desapareça,-
quando o.s cooperativados se libertarem
dos preconceitos comuns numa classu.
que se está proletarizando e ainda nfto
se deu conta de que ela mesma está fí-
nanciando êsse processo de empobreci* ?
mento.
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rá uma infra-estrutura montada, abrangen-.
do os setores de saúde, educação e demais
serviços básicos — saneamento, habita-
ção etc.

6. Após a ocupação por nacionais da
própria área e de correntes migratórias-t
do Nordeste ou de outros pontos do Pa(S(;
intensificar, então, o estabelecimento .de.
correntes imigratórias que mais conver
nham aos nossos interesses, com o com-
plemento dos investimentos feitos na área.-
e conforme a política de emprego adotada,
de acordo com a realidade nacional. ——

7. Manutenção dos incentivos fiscais
e outros a serem criados, sobretudo para
a Amazônia Ocidental, ainda por muitos
anos. Nesse sentido, é imprescindível que
se estabeleça, desde 'Já, na própria região,
a mentalidade de que os lucros proporcio-
nados pela comercialização dos seus pro-
dut-os sejam reinvestidos na região, enea-
minhando-os para o processo de industria-
lização c das culturas perenes e para o
aproveitamento nacional dos demais pro-
dutos tía regido: castanhas, oleaginosas,
madeiras, minérios, pecuária, fauna
aquática.

8. Não se pode deixar de considerar",%.
implantação de uma adequada infra-estru-
tura sôbre a qual a ocupação e a huma-
nização da Amazônia possam apoiar-se e
ccsáobrar-se.

9. Não se deve esquecer que a ocupa-
ção da Amazônia é, antes de tudo, um
problema de engenharia. Como tal, tôda
êhfose ceve ser dada no sentido do apro-
veitamento da nossa engenharia civil e
militar, com a mais apurada tecnologia.'' 10. Náo deixar de proceder k imedia-
ta desapropriação das terras ao longo das
esa-aias, numa faixa nunca inferior a 50
quilômetros dé cada lado, para o esta-
belecimento, nas terras devolutas, de uma
estrutura agrária nova, muito diferente da-
qüela existente no-Nordeste e responsa-
vel, em grande parte, pelos inúmeros pro-,
blemas já existentes.

Plano
-Concluiu o Ministro Albuqurque Lima

defendendo a elaboração de um plano do
grandes proporções, para ser executado
em muitos anos, com persistência e deter-
minação, -procurando dirigir a economia da
região, tanto no setor público como no pri-
vado.

— Isso é o que o Governo Já vem
tentando resolver com a criação da SUDAM
e da SUFRAMA, apoiadas em legislação
de Incentivos próprios para a Amazônia.-
Cogitamos, ainda, visando a tais propó-
sitos, criar aquilo que denominaríamos de
orgnnismo tíe implantação — um órgão ds
planejamento global, direção e execução,,
com plena autonomia; dentro do Minis-
tério do Interior.
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Grande parte do RG do Sul
é alagada por chuvas que
caíram 48 horas sem parar

Porto Alegre (Sucursal) — Quarenta e oito horas de
chuvas ininterruptas alagaram a maior parte do Rio Gran-
tle do Sul, inclusive a Capitei, cujas ruas foram cobertas
dc lama e água por causa da deficiência de escoamento na
rede de esgoto pluvial. Vários rios registraram elevação
de nível surpreendente e, caso não cessem as chuvas, a en-
chente deste ano será a maior verificada no Estado.

O Rio Taquari, afluente do Guaíba, na altura da Ci-
dade de Encantado, sobe à proporção de 12 centímetros
por hora, enquanto o Cai, outro afluente do Guaíba, sobe
10 centímetros por. hora. O Rio Jacui, o principal dó Es-
tado, elevou-se em 30 centímetros entre as 7h30m até às
12 horas de ontem.

PROBLEMAS
Devido à elevação do Rio Ja-

cui, as Cidades ribeirinhss de
£áo Sebastião do Caí, Estréia,
Lajeado, São Leopoldo e Novo
Hamburgo enfrentam sérios
problemas com centenas de
flagelados, e a ponte sobre o
Rio Taquari, ligando as cida-
des de Estrela e Lajeado, on-
tem pela manhã estava cober-
ta por um metro e meio de
égua, isolando as duas cidades
entre si e de Porto Alegre.

As cidades da Zona, Sul, in-
cluindo o porto marítimo de
Rio Grande, estão isoladas pela
erosão da BR-116, pois o açu-
de que se encontra à altura
do quilômetro 22 desta rodo-
via se rompeu, abrindo uma
vala de cinco metros no leito
da estrada. O Municipio de Al-
vorada, limítrofe de Porto Ale-
gre, também está isolado, de-
vido a erosão nos aterros de
acesso à ponte sôbre o Arrolo
Passo do Feijó.

As zonas mais baixas de Pôr-
to Alegre represam as águas
das chuvas e têm centenas de
flagelados. Na Zona Norte, no

Bairro Sarandl, as vilas po-
bres localizadas às margens do
Rio Gravatal foram também
atingidas pelas águas. No Hi-
pódromo Cristal, 735 cavalos
foram evacuados, pois' estavam
ameaçados pelas águas do ar-
roio vizinho.

Grande número de estra-
das pavimentadas do Estado
foi danificado e as não pavi-
mentadas têm tráfego precá-
riò.

Noticias dos vales de Taqua-
ri e Cai informam que, aos
danos atuais serão acresceu-
tados os prejuízos futuros, pois
a região, essencialmente agri-
cola, está com suas safras de
batata, feijão e milho, amea-
çadas.

O transbordamento de um
açude, na. altura do quilòme-
tro 37 da BR-290, Rodovia
Porto Alegre-Uruguaiana lan-
çou um ônibus procedente de
Santa Maria de encontro com
um caminhão-reboque que pu-
sava um carro Volkswagen,
arremessando-os na água. Não'
se sabe ainda o número de vl-
timas. _t

Mulher mata
filho que
comia açúcar

Belo Horizonte (Sucursal) —
Maria Aparecida Sabino, de 25
anos, quase foi linchada pelos
moradores da Fazenda do Es-
tado, perto de Ponte Nova, de-
pois de ter matado, com três
golpes de foice, na cabeça e
no pescoço, scu filho João
Henrique, de três anos.

O móvel do crime, segundo
a assassina, foi o intenso ódio
que dela se apossou quando
encontrou o menino tirando
açúcar de uma lata para co-
mer.

Mâe não pode
pagar perna
pára o filho

Dona Marinete Barbosa de
Luciaua náo sabe como vai
pagar a perna mecânica que
mandou fazer no Hospital Je-
sus para seu filho menor João
Carlos: conseguiu economizar
apenas NCr$ 100,00 como re-
vendedora da Avon, quando
precisaria de NCr$ 300,00.

Dona Marinete não tem co-
nhecidos a quem recorrer, pois
está no Rio há seis meses, pro-
cedente do Norte. Paz um
apelo através do JORNAL DO
BRASIL às pessoas generosas.
Mora na Rua Bento Gonçal-
ves, 226, no Engenho de Den-
tro.

Cássio Murilo se apresenta
hoje em Teresópoiis para
responder por assassinato

Após se manter durante 23 dias escondido, Cassio Mu-
rlio ficou de se apresentar hoje ao Delegado Celso Miranda,
de Teresópoiis, a fim de responder pelo crime do vigia
Ovidio de Sousa, abatido por êle no Vale Lucas, naquela
Cidade, dia 27 de agosto, após uma farra com um grupo
de moças e rapazes de Ipanema.

Em Niterói informou-se que o advogado de Cássio
Murilo, Sr. Osvaldo Rocha, esteve ontem à procura do Pro-
motor Gastão Menescal, daquela Capital, a fim de negociar
a entrega do acusado, pois não há condições para Cássio
se apresentar em Teresópoiis, onde a população revoltada
poderia tentar linchá-lo. *••
SITUAÇÃO RUIM

Cássio Murilo deveria se apre-
^sentar ontem, mas pessoas li-

gadas à sua família resolveram
deixar para hoje a- entrega do
criminoso às autoridades, sob a
alegação de que "a imprensa es-
tá fazendo muita onda em tôr-
no do caso".

A decisão foi tomada depois
que oa advogados da Oàaici pon-
deraram que a situação dele. no
caso é a pior possivel, pois já
está com prisão preventiva de-
cretada pelo Juiz Nllo Rifaldi,
de Teresópoiis,. e ainda deverá
responder a mais dois processos
por agressão, além de "contas a
ajustar" com a Polícia carioca.

VINGANÇA

Há algum tempo, Cássio Mu-
rilo recebeu voz de prisão de
policiais da 3.a Subseção de VI-
giláncia, em Botafogo, e resol-
veu reagir: enfrentou alguns
detectlves em luta corporal e le-
vou alguma vantagem na briga.
A partir desse dia, os policiaisenfrentados por Cássio — per-
tencentes ao chamado Esqua-
drão da Morte — resolveram

AVISOS RELIGIOSOS

ARLINDO VAZ
' A DIRETORIA DE PRODUTOS DE MICA
S/A., convida parentes e amigos de
ARLINDO VAZ, para assistirem à missa

que em sufrágio de sua alma manda celebrar
hoje, quarta-feira, dia 20, às 10 horas, no al-
tar-mor da CATEDRAL, na Rua 1.° de Março.
Penhoradíssima agradece aos que comparece-
rem bem como aos que foram presentes ao
seu sepultamento.

CELINA KRUEL
DE MORAES

+ 

Ministro Clóvis Kruel de Moraes,
Maria de Jesus Gomes de Moraes,
Celso e Thais, General Salvador

Marletta Júnior, Cleusa de Moraes Marlet-
fa, Flávio e Suzana, Olga Kruel Ribeiro e
filhos, General Ripgrandino Kruel, senhora
e filhos, General Amaury Kruel, senhora
e filhos, dolorosamente participam o fale-
cimento de sua inesquecível e bondosa
mãe, avó, irmã e tia CELINA KRUEL DE
MORAES e convidam para a missa de 7.°
dia que será celebrada amanhã, dia 21,
às 10 horas, na Igreja de Nossa Senhora
de Copacabana.

FLÁVIO DA SILVARMOS
(MISSA DE 7.° DIA)

¦*& A famfl'a de FLÁV,° DA SILVA RAMOS
agradece sensibilizada as manifestações
recebidas por ocasião do seu passamen-to e convida seus parentes e amigos para a

missa de 7.° dia, que fará rfezar na Igreja de
Nossa Senhora do Carmo, na Rua Primeiro de
Março, amanhã, quinta-feira, dia 21, às 11
horas.

FRANCISCO
MUNIZ COELHO

(FALECIMENTO)

+ 

A família de FRANCISCO MUNIZ
COELHO comunica aos parentes e
amigos o seu falecimento ocorrido

ontem, dia 19, e convida para o seu sepul-
tamento a realizar-se hoje, dia 20, às Í3horas, saindo o féretro da Capela do Ce-mitério da Ordem Terceira da Penitência,
para a mesma necrópole. (p

FLÁVIO DA SILVA RAMOS
(MISSA DE 7." DIA)

+ 

A Diretoria do BOTAFOGO DE FUTEBOL EREGATAS convida o quadro social, amigos
e admiradores do inesquecível Fundador-
Benemérito FLÁVIO DA SILVA RAA/OS paraa missa de 7.° dia que, em sua intenção faz celebraramanhã, quinfa-feira, às 11 horas, no altar do Senhor

da Cana Verde, da Igreja do Carmo, à Praça 15 de
Novembro. .. (p

FLAVI0 DA SILVA RAMOS
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Odette da Silva Ramos, Roberto da Sil-
va Ramos e família, Flávio Antônio da
Silva Ramos e família (ausentes), Mar-

ceio Cláudio da Silva Ramos e família, João
José da Silva Ramos, Mario da Silva Ramos e
família, Carlos da Silva Ramos Perry e família
e Haroldo da Silva Ramos Perry e família, agra-
decem sensibilizados as manifestações de pe-
sar_recebidas por ocasião do falecimento de
seu querido esposo, pai, sogro, avô, irmão,
cunhado e tio FLÁVIO e convidam os demais
parentes e amigos para assistirem à missa que,
em sufrágio de sua alma, mandam celebrar
amanhã, quinta-feira, dia 21, às 11 horas, no
altar-mor da Igreja de N. S. do Carmo (Rua
1.° de Março). (P

J0SE FREIRE SILVA
AUGUSTA PINTO FREIRE

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 
A Diretoria e os funcionários do Ban-
co de Minas Gerais Sociedade Anôni-

ma convidam os parentes e amigos do seu
inesquecível colega, JOSÉ FREIRE SILVA, e
sua senhora, D. AUÇUSTA PINTO FREIRE,
para a missa de 7.° dia que mandam celebrar
por suas almas, no dia 21, às 9 horas, na
Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Boa
Morte, na Rua do Rosário, esquina de Aveni-
da Rio Branco. Antecipadamente agradecem
a todos que comparecerem a êsse ato de
fé cristã. 

(p

Nelly Brunei Rodrigues
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

General Hélio Rodrigues, Leny He-
lena Brunei Rodrigues, Paulo Ro-
berto Brunei Rodrigues, senhora e

filha, Dr. Oswaldo Ludwig e família agra-
decem as carinhosas manifestações de pe-
sar recebidas desde o falecimento de sua
inesquecível esposa, mãe, irmã e tia e con-
vidam demais parentes e amigos para a
missa do 7.° dia que em intenção de sua
alma mandam celebrar, sexta-feira, dia 22
do corrente, às 11 horas, no altar-mor da

, Igreja da Candelária. Antecipam agradeci-
mentQS.

ZILDA DE REZENDE
FIGUEIREDO LIMA

(VIÚVA PROFESSOR FIGUEIREDO LIMA)

+ 

Mareei lo Figueiredo-Lima, senhora e fi-
lhas, Maria Augusta de Figueiredo Li-
ma e a família de Estevão Ribeiro de

Rezende comunicam o falecimento de sua que-rida mãe, sogra, avó, irmã, cunhada e tia ZIL-
DA e convidam os demais parentes e amigos
para o seu sepultamento, hoje dia 20, às 17
horas, saindo o féretro da Capela N.° 1 (RealGrandeza) para o Cemitério de São João Ba-
tista. (p

vlngar-se "na m5o ou na ba-
la", e desde o Incidente promo-
vem uma caçada Incessante ao
acusado da morte de Aída Oúrl.

Um dos tios de Cássio, o de-
tectlve Vinagre, Irmão de Dona
Cacilda e do motorista Hélio
Vinagre — o do caso Leopoldo
Heitor — ainda tentou interfe-
rir Junto aos seus colegas paraserenarem os ânimos, mas sua
tentativa de pacificação foi em
vão. A ameaça dos policiais de-
terminou o afastamento de Cás-
sio Murilo dns rodas de Ipane-
ma, onde êle era visto quasediariamente.

CERCO

Em sintonia com seus cole-
gas fluminenses, policiais' ca-
riocas passaram a rendar, a
partir de ontem, todos os pon-
tos onde Cáclo Murilo poderia
estar refugiado. Casas de pa-
rentes e amigos foram vigia-
das a partir das primeiras ho-
ras da manhã, bem como os
passos de sua mãe, D. Cacilda,
íoram seguidos, mas as buscas
íoram infrutíferas.

Duplicata
fiscal passa
no Congresso

Brasília (Sucursal) — O Con-
gresso Nacional, reunido on-
tem à noite, aprovou o proje-to governamental que institui
a duplicada fiscal. A matéria
será remetida agora à sanção
do Presidente da República.

Salário
mínimo não
será extinto

Brasília (Sucursal) — O Mi-
nistro do Trabalho, Sr. Jarbas
Passarinho, declarou enfática-
mente que não tem a menor
intenção de extinguir o salário
mínimo e substituí-lo pelo sa-
lário profissional.

Fontes do Ministério do Tra-
balho classificaram, depois, a
extinção do salário minimo co-
mo "idéia ultrapassada quevisa apenas a prejudicar os tra-
balhadores".

Depois de negar que alguma
vez tenha cogitado de extin-
guir o salário mínimo, o Sr.
Jarbas Passarinho comentou
que "as vezes, são atribuídas
posições a politicos e a homens
do Executivo com o objetivo
de convencê-los a tomar esta
ou aquela atitude. O Ministro
acredita que as informações sô-
bre o salário mínimo baseiam-
se naquele esquema.

São Judas Tadeu
Agradeço duas graças alcançadas.

OSWALDO

JOSÉ ROBERTO
DE ALMEIDA

A família de José Roberto de Al-
meida, gerente dt vendas da Com-
panhia Sanlo Amaro de Automóveis
— Filial Rio, agradece sensibilizada,
i mesma, toda a atenção e dedi-
cação prestada.

0 Menino Jesus
de Praga

Oh! Jesus que dissestes: peça e
receberás, bata c a porta se abrirá.
Por intermédio de Maria Vossa Sa-
grada Mãe, eu bato, procuro e vos
rogo .que minha prece seia «tendi-
da: (menciona-se o pedido).

Ohl Jesus que dissestes: Tudo
que pedires ao Pai em meu nome,
Êle atenderá, por intermédio de Ma-
ria, Vossa Sagrada Mãe, eu humil-
demente rogo ao Vosso Pai em
Vosso nome quo minha oração seja
ouvida (menciona-se o pedido).

Ohl Jesus que dissestes: O Céu
e a Terra passarão, mas a minha
palavra não passará, por tntermé-
dio de Maria, Vossa Sagrada Mãe,
minha oração seja ouvida (menciona-
se o pedido).

Rezar 3 Ave-Mariaj e 1 SalveRai-
nha. Em caso urgente essa novena
devera ser feita em 9 horas. Man-
dando publicar por ter alcançado
uma graça. IEILAH

PELEGRINO
MULÉ

(FALECIMENTO)

+ 
Irmãos, cunhados e so-
brinhos de PELEGRINO I
MULÉ comunicam aos jdemais parentes e amigos o

seu falecimento, convidan-
do;os para o sepultamento,
saindo o féretro, hoje, dia
20, às 10 horas, da Capela"E" do Cemitério de São
Francisco Xavier.

Relação dos premiados na
).'¦:*, -t Í

Feira da Providéncia-1967
A comissüo encarregada

da Feira da Providência de
1967 distribuiu, ontem, o re-
sultado dos sorteios em suas
diversas barracas, com a ad-
verténcia, porém, de que "a
relação está sujeita a retlfi-
cações complementares".

Os resultados foram os se-
guintes:

SETOR INTERNACIONAIS
Barrica n.° 3340 '— Arganttni —

2 paisagens Ida e volta: RIO-BUENOS
AIRES-BARILOCHE-RIO - Ssrteado: 324

Sr. Cnrlos Ricardo Marótoli — Banco
de La Nación Argentina.

Barraca nfl 3327 — Cam d» — >_.
galão de uísque canadense serleado:
1272 — Sr. Mario Figueira — Rua Mou-
ra Brasil, 53/701.

Barraca nfl 3325 — Japio — TV
Portátil Sony sorteado: 0557 — Sr.

- Ryozo Msgi. — Maquine Fotográfica
"CANON" serft-ado: 0113 - Cello Car-
valho — Rua 5 de Julho, 218/302: —
Reiógto Seiko pera homem sorteado:
1295 -fSr.a Celina Lobão -y. Del-
fim Moreira, 54.

Brinquedo: Caminhão sorteado: 2935
Mareio -~ Rua Senador Vergueiro,

171/701 — Brinquedo: Caminhão, sor-
teado: 0312 - Paulo C. Silva. - Ern-
baixada Britânica.

Barrica n.° 3322 — Eslados Unidos
«fa América — Viagem a Montevidéu

sorteado: 807] - Sr." Mario do' Céu
Vale — Av. N. S. Copacabana, 664/
807 - Gulndeira - sorteado: 8033 -
Srfl Nelly RernensnJ-cJer — Av. Atlân-
lica, 1866/121 — Televisão — lorteado:
4027 - Sr." Elaine Ginnold - Rua Bo-
gari, 133.

Bitim n." 3322 - Estados Unidos
ús América — Boneca f/rbee com guar-
da-roupa — sorteado: 3690 — Mareia
Maria Ribeiro, 428/901 - Kllt de
Dacron — sorteado: 3892 — G. Knapp

Rua Joaquim Nabuco, 271/402 —
Kílt de Dacrcn — sorteado: 4676 —
Sr.a Angela Maria Vidal — Rua '5 de
Julho, 236/701.

Barroca n.° 331» - Holanda -
Quadro do Van Dyck — sorteado: 0268

Fernando Ferrari — Telefone: 27-8114
Rádio Phillips - sorteado: 0491 -

Fernando Brandão — Telefone: 22-1497
Rádio Phillips — sorteado: 0280. —

Ana lúcia Garboal — Haddock Lôbo,
94-A.

Aparelho Phllishave — sorteado: 0388
Tufi — Av. Maracanã, 1500/201.

Aparelho PhUishave — sorteado: 0017
Ccntempledo: — Sr.a Luiza Martins
Telefone: 34-8875.

Barraca n.° 333+ — Alemanha —
1 boneca — sorteado: 1222 — Vera
Engelj - Rua Dias da Rocha, 27 —
Loia 12 - Telefone: 57-68.19.

Barraca 3333 — Alemanha — Auto-
rama — sorteado: 1715 — Éden — T«-
lefone: 22-9955 .

Barriu n.o 3346 — Espanha —
Chalé Espanhol — sorteado: 459 —
Nílton Bustamante — Telefone. 58-9101

Barraca n.° 3324 — Equador — t
escultura — sorteado: 0377 — Iolanda
Ferreira — Telefone; 57-0645 — 1 qua-
dro -' sorleado: 074 — Podari Souia

Telefone: 56-1400.

Barraca N.° 3 324 — Equador:
1 quadro, sorteado: 011 — Hem-

ry Krongte — Po Box Guaiaquíl.
Barraca Nfl 3305 — Inglaterra:

. garrafas cio uls-q-m. Johxmie
Walter Red I_abel — sorteado:
305 '— 

Herbert BergenthnJ — Rua
Ipiranga, 27-401.

1 caixa ds uísque Jolinnie Wnl-
kfr Rijd Label — eorteado: 0101ZéUa Maria Coelho Neto — Rua
S.-.Tt*ta Clara, 80-301.

8 garrafas de uísque Johrtníe
Walker Rjd Label — sorteado: 055P. Marchant. Tel. 46-1198.

Passagem Ida e volta Rio—Bue-
ii'2s Aires pela Mala Real — tor-
teado: 1781 — Lorly Mo MealterTelefene: 47-3145.

Barraca Nfl 3 338 — Itália:
Viagem Marítima 1.» classe Rio—Buenos Aires—Rio — sorteado:

1899 — MaTla Áurea Moura —
Rua Marquôs d-e Paraaiá, 128-804

Telefone: 45-0267.
Viagem Marítima i.» Classe RioBuenos Aires—Rio — sorteado:

0.'66 — Mauro Élzlo G. Jardim —
Kua Bardo da Torre, 76-B — Te-
lefone: 46-4110.

100 convites para o Cinema Arta
Palácio — sorteado: 1 460 — Bel-
miro Rocha — Rua México, 41,
6. 1 402 — Telefene: 52-2256.

1 Caixa de vinho especial Baro-
lo Fontamfredda e 1 caixa de vi-
nho especial Chiantl — sorteado:
0743 — Agnelo Bitencourt — Rua
das Laranjeiras, 462-103 — Tele-
iene: 45-7865.

1 caixa de balas Motta — sor-
teado: 0211 — Andrade de Olivei-
ra — Rua Domingos Ferreira, 66-
501 — Telefone: 36-4474.

1 oaixa de chocolates Baci Pe-
ruglna — sorteado: 0039 — Cam-
pa-jna Ealvatore — Rtia Domin-
ges Ferreira, 763 — Tel. 57-0973.

Barraca Nfl 3 304 — Polônia:
Caixa oom produtos polonesessorteado: 551 — Artur Açou-

que — Telefone: 36-2596.
Barraca N.« 3 307 — Ordem de

Malta: -

Oattan. — sorteado: 114 — D.
Eiva. — 'Telefone 

54-2287.
Barraca N.o 3307 — Ordem de

Malta:
Caixa Char&o — sorteado: 206 —

Adolfo Bergamini — Telefone:
30-3*87.

Xalo Chinês — (sorteado: 119 —
Da. Sônia Regina. TA.: 25-9648.

Arranjo de Flores — sorteado:
332 — Da. Àpareolda. Rua Condo
Irajé, 173,

Barraca Nfl 3350 — Paraguai: '

Ha/rpa Paraguaia — sorteado:
1904 — Satat-Clalr. Tel.: 2363 No-
ra Iguaçu.

Vlolko — -sorteado: 636.
Toalha dc Mesa — sorteado:

1858.
Barraca N.e 3343 — Argélia:
Carabina Antiga — sorteado:

29312 — D.i. Teresinha Albemaz
GuimarUes. Tcl.: 42-7156.

Prato de Cobre Oriental — sor-
teado: 09033 — Wernisr.

Serviço Mouro — sorteado: 09604Bilc-mão. Clube Sírio e Libanês.
Serviço de CHA Argelino — sor-

tc-ado: 29028 — Da. Suzana Cardo-
»o. Tel.: 56-0147.

Serviço de Caíé Anygo — sor-
teado:: 095B7 — Da. Elza Arrals.
Te'.: 37-3707.

Sírviçe de Bordado — sorteado:
09913 — Dü-mé-cri© Habib, Clube
Monte Líbano

Adaga Tergui — sorteado: 29066
Vanderlei de GaismSo. Tcleío-

ne: 23-9283.
Trabalho Cerâmica — sorteado:

27828 — Prof. PantaleSo.
Puíf Girafa — sorteado: 09284 —

Da. Ninlnha Vasconcelos. Telefo-
ne: 57-2758.

llwta die Lâ — sorteado: 29016
Da. Iracema Sousa Oliveira.

Bolsa e Babouche Taliert — eor-
teado: 29160 — Da. JolMa Marins,
Rua Leopoldo Miguez, 129-802.

Barraca n.° 3 343 — Argélia:
Babouohe Grab DJenila, sortea-

do: 09556 — Iva Adler
Nahrassa e Prat Perber, sortea-

do: 09355 — Haroldo Sprenger —
Telefene: 27-5629.

Puíe Real, Eorteado: 09736 — Na-
cib Naclfe, Rua da Alfândega, 326.

Llsua Biro e Bechar-Livro, sor-
teado: 09906 — Demetrlo Habíb,
Clube Monte Líbano

Adaga Trabalhada, sorteado:
9354 — Mario Sousa Godói, Rua
Marquês de Abrantes, 37/601.

Jóia Saarlana, sorteado: 09929 —
Demetrlo Habito, Clube Monte LI-
bano.

Surpresa Argeliann, sorteado:
09908 — Demetrlo Hablb, Clube
Monte Líbano.

Jogo de .Mesa "Raíla", sorteado:
9M3 — Demetrlo Habb, Clube
Monte Libano.

Rainha Zlbau, eorteado: 27-980
Ana Sllla. Telefone: 23-9787.

Barraca nfl 3 30S — Portugal:
Taptte de Arralolos, sorteado:

0958 — Maria Cândida Perdiglo,
Praia do Flamengo, 62/701.

SETOft NACIONAL

BARRACA N.° 3 412 — EXÉR-
CITO — 1 Gruoo estofado —
sorteado: 9 180 — Sr. William —
Fone: 47-3584. 2 Cadeiras para
Varanda — sorteado: 3 946 — Sr.
Richard Oritállo. 1 Cadeira —
sorteado: 9 719 — Maria Cristina

Fone: 56-2537.
Barraca da Marinha — Televl-

sor — N.° sorteado: 0 026 — Fa-
queiro — N.° sorteado: 2 425 —
Viagem a Mlaml — N.° sorteado:

525.
Barraca n.» 3 132 — Bahia.

Mobília e Enxoval da Boneca
Suzy — sorteado: 0 081 — Ma-
ria Nazareth — R. Voluntários da
Pátria, 139/603 — Balanjandá do
Prata — sorteado: 0 227. Jussara
Coelho Neto — Av. Afrftnia Melo
Franco, 80/102. Peixes de Prata

sorteado: 0 068 — Brfl Carml-
nha — Fone: 26-3581. Viagem a
Salvador para 2 (duas) pessoas —
N.« sorteado: 0064. Contemplado:
Sr. Raimundo Magalhães — Rua
República do Peru'. 172. Boneca
Americana — n.° sorteado: 0 016:
Jaime Guedes — Fone: 47-4040.

Barraca n.o 3 143/5 — Alagoas —
(uma) Toalha — n.° sorteado:

391. Iêda Gordini — Tel.: 45-8308.
Barraca n.° 3 139/41 — Santa Ca-
tarina. Boneca — n.° sorteado:
002. Sr.a Lourdes — Fone: 45-0520.

Barraca n.° 3142 — Minas Gc-
rais. Aparelho de Jantar — nfl

. sorteado: 018 — Sr.» Cavalcanti
Fone: 26-9475.

Barraca Nfl 3123 — Rio Grande
do Norte:

Colcha — sorteado: 12 — Sr.»
Jeaue Varela da Câmara, Rua Gal.
Saveclano, 180 aat. 902. Botafogo.

Quadro do Pintor Dorian Grei
Caldas — èasbeadio: 363 — Sr.» Te-
reea K. Vieira. Te!.: 36-4039.

Barraca' da Guanabara:
Bicicleta DiismontAvei Mdni-Su-

per — serteado: 312 — Da. Mirlan.

Ventilador — sorteado: 721 _
Sr.» Ivone da Silva Peres, Rua Ca-
pltfio Salcmâo, 32.

Jôg» de Malas — sorteado: 244 —
Sr. Júlio, Rua Gajógeras, ia. ,

Boneca — sorteado: 356' — Sr.
Ento Cliagas (Coneef. Mcx).

Geladeira Prosdoclfo — sortea»
do: 0S42 — Sr. Adauto Magalhftes
Castro. Tel. 27-1236.

Barraca Nfl 3151-52-53 — Mat»
Grosso:

Rede Culabana — sorteado: 050.
Letra Imobiliária — sorteado!

0291 — Sr. Joaquim Paiva, La<Ul«.
ira da Saúde, 34.

BarracW Previdência:
Volksw&gien — sorteado: 26989 —

Sr.» Jovtna Marques, R. Cândido
Bsnlelo, 2035 apt. 302, Bloco K.

Barraca N.« 3217 — Rifa do1!
Apartamento:

Apartamento na Av. Copacaba-
ina, 1145 — sorteado: 15539 — iSeoi
M. Francisco Nascimento Brito.
Tel.: 26-4521.

Barraca Nfl 3134 — Sâo Paulo: i
Volkswagen — sorteado: 9802 —

Sr. Abraão Jabour, Av. Sfio 6e-
baãitiáo, 174.

Barraca n.° 3 114 — Pernambuco

Televisor — Sorteado: 962 —
Sr. Frutuoso. Tol. 54-0731 i

Geladeira — Sorteado: 447 —'
Sr.» Anita Allmonda. Tel. 57-5189.

Barraca Vmnaraina

Boneca Alice — Sorteado: 7B3
Vera Maria Machado, Prcs. Wil-

son, 210. „¦/,
Boneca "Noiva" — Sorteado: 233

Sr.» Eliane — Tel. 26-4812.

Barraca nfl 3 524 — DlreçSo
Umuarama

Jóia (conjunto) — Sorteado:
8 780 — Sr. Jairo Xavier Sampaio,
Rua Hilário Gouveia, 84/802. Tele-
íone 57-4656.

Barraca n.« 3 143-14-45 — Ala-
goas

)
Televisão — Sorteado: 209 -•

Sr. Vitor Mota. Tel. 57-1766
Jóia — Sorteado: 470 — Sr.1*

Nalr Arreio, Rua Maria Amália, 47..
Relógio de Mesa — Sorteado:

751 — Sr.» Régla Tabosa.

Ba»raca n." 3 137-8 — Paraíb»

Máquina fotográfica — Sortea-
do: 030 — Sr. Peter Londemberg,
Rua Venanclo Flores, 481, Cob. ¦

Barraca nfl 3 411 — Grupo dfl '
Habitação

Gálaxie — Sorteado: 11140.
Volltswagen — Sorteado: 21 543.

Barraca da Marinha

Eletrola — Disco
Í47.

Sorteado:

Barraca n.o 3 207 — DecoraçSo —
Guanabara

Jarro de Louça sorteado: 019 —«
D.» Carmem Cavalcanti — Quadro
sorteado: 343.

Barraca nfl 3 208 — Tecidoi i
Livros sorteado: 1 512 — Viagem

a S&o Paulo sorteado: 0137.
Barraca n.° 3 210 — Tapeçaria o

Arte
Tapete Parodl sorteado: 198 —

Quadro sorteado: 004.
Barraca n.» 3 213 — Atila Acho )

Neto — Tênis
Par de Brincos, sorteado: 720 —

Sr. Floriano Belham — Fone:
37-6fSl.

Barraca n.» 3 214 — Presentes
Televisão, sorteado: 470 — Jóia,

sorteado: 108 — D.» Olga Leio.
Barraca n.« 3 219 — Lconette
Leonette, sorteado: 0 324.
Barraca n.» 3 218 — Os Moitas
Automóvel GT — Puma, sortea»

do: 03 759.
Barraca n.» 3137 — Paraíba
Tapete de Sisal, sorteado: 079 —

Loteria Federal de 18-9-1967 —
Rosa do Prata, sorteado: 034 — D.»
Beblni — Fone: 36-4468.

Barraca n.» 3 130 — Roraima
Reprodutor "Nelore" (Loteria

Federal de 23-9-67) — Máquina
Robot — Vlgorele (Idem) — Gela-
deira Frigidaire (Idem).

Barraca nfl 3128 — Ceará
Jóia, sorteado: 1 458 — D.» Flora

Pena.

Tel.: 37-0133.

Barraca N.» 3105 — Paraná:
Mesa e Quatro Cadeiras — eor-

teado: 162.

Barraca n.» 3 101/3 — Estado do
Rio de Janeiro

FNM — 2 000 (ex-JK), sorteado: ,
18 475 — Extraído pela Lotcrlal Es-
tadual — Geladeira, sorteado:
19 111 — Idem — Viagem Marítima
Rio—Santos, sorteado: 8 510 —
Idem.

Barraca n.» 3134 — São Paulo
Quadro — Sorteio de parede.

^Barraca n.» 3124 — Rio Grande
do>iul I

Faqueiro Hércules (sorteio na
barraca) — Estojo de Ferramentas
(sorteio na barraca).

Barraca n.» 3 146 — Amapá
Casco de Tartaruga (sorteio ds
parede). •

AMÉRICO AUGUSTO DE CARVALHO
- MÉDICO -
(FALECIMENTO)

+ 

DALVA LEVY AUGUSTO DE CARVALHO, AYRTON LEVY AUGUSTO DE
CARVALHO, SENHORA E FILHOS E JOSÉ CARLOS FRAGOSO PIRES,
SENHORA E FILHOS, participam o falecimento de seu querido esposo,
pai, sogro e avô — AMÉRICO AUGUSTO FRAGOSO — e convidam os

demais parentes, amigos e colegas para o seu sepultamento hoje, dia 20, às 16
horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza, n.° 2, para o Cemitério de
São João Batista. (P

DR. ADHEMAR DE SOUZA MONTEIRO
(FALECIMENTO)

+ 

Aladyr e Dagmar Furtado Monteiro, Thérezinha e Fernando
Paranhos, Ângela Maria e Cristina Maria, cumprem o doloro-

\"so dever de comunicar o falecimento de seu querido pai, so-
gro e avô — ADHEMAR — e convidam os demais parentes e amigos
para o sepultamento hoje, dia 20, às 11 horas, no Cemitério de São
João Batista, saindo o féretro da Capela Real Grandeza n.° 9. (P

EMA VIEIRA GOMES
(MISSA DE 7° DIA)

LEONIDIO GOMES E FAMlLIA, agradecem as manifestações de pesar recebidos por ocasião
do falecimento de sua querida esposa, niõe, sogra c avó — EMA VIEIRA GOMES — •
convidam os demais parentes e amigos para assistirem a missa de 7.° dia que mandam
celebrar em Intenção de sua boníssima alma, amanhã, quinta-feira, dia 21, as 10 horas,
no Altar-Mor d» Igreja de São Francisco de Paula (largo de São Francisco). .

'M:k
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Afoito volta na milha do
primeiro páreo de domingo
como cabeça de chave forte

Afoito foi escolhido como cabeça de chave dos 1600
metros no primeiro páreo de domingo, pela forma que
atravessa no momento, seguido de Lagrange, Haju e Urbe-
io, também ostentando boa forma técnica e fisica, creden-
ciados por -exercícios animadores.

No Prêmio I Congresso Brasileiro' de Associações de
Imprensa, sábado à tarde, em 1 300 metros e dotação de
NCrS 2 mil ao vencedor, índigo, Tamoyo, Suez e Belvedere,
dominam, aparentemente, a competição.

Mujalo agrada na velocidade
do exercício de 1.400 metros

1.» Pírro — Às I31i40m —
metros — NCrJ 2 000,00 (G

SÁBADO

1—1 Frualna .
2—2 üvachR. ..
:i—3 Amoréira
4j—1 Mellbea .

, •' '5 
Marlú ..

2.» Párfo — As 14h05m
metros — NCrS 1200,00

1—1 Village
2—2 Mira Kadtna
.^—3 Town Guarda

4 Estoniana
4—5- Amellne

fi Escntolcta

1 600
rama)

Ks.
56
55
56
56
56

- 1 soo

3.» Páreo — As 14li33m
melros — NCr? 1 600,00

1—1 Argúcia .. ..
• 2 Ixlii
5—3 Galopade ..

.4 Rama Caicln
3—5 Que Linda ..

6 Ai-bele .. ..
4—7 Belf lote .. .

8 Sereln .. ..

2
6
4
1
7
3 57
5 57
8 57

57
07
57
57
57

6.» Páreo — As 16lií>.1m — 1 300
metros — (I Congresso Brasileiro
dc Associações de Imprensa) —
NCrS 2 000,00

1—1 índigo 56
2 Urbaneja 56

2—3 Tamoyo 56
4 Bardo 56

3—5 Suez 56
6 Squalo 56

4—7 Belvedere 56
8 Horco 56

7.° Páreo — As 16h40m — 1 500
metros — NCrJ 1200,00 (Bclliiig)

54
53
53
54
54
53
54
54
54
53
50
57

Mujalo em preparativos para
correr futuramente provas clá.s-
sicas da sua turma, agradou
aos observadores com 92s para
a distância de 1 400 metros, so-
brando visivelmente pelo cen-
tro da pista e algo contido até
pelo jóquei J. Santana.

Happy Jack largando um
pouco frio, foi esquentando na-
turalmente e acabou correndo
muito nos 1500 metros em
lOOs. Como sempre, foi levado
para tt cerca externa e não
perdeu a sua ação final, tendo
arrematado com boa disposição.

HAPPY JACK

Lins 1 300

14.» Páreo — As 15hfl.1m
metros — NCrS 1200,00

]—l Paganini
2 Prlnter

2—3 Lancclot
4 Mollcho

3—5 Foxbrldge' 6 El Maestro
.7. Saint Dcnis

4-8 Carinho
!) Foggy-Day

10 Maupassant

5.» Páreo — As 15h35m
metros — NCr.Ç 1 200,011

] - -1 Masaccio
? Jalisco- .. .. ..'. .. .

2—3 Mengo
4 Eagamuffin

3—5 Karrito
fi Feudo

t—7 Guignard
6 Tom Jones

l—i Malpu n
San Isidro  8

Corcel  3
2—4 Fair River  5

Happy Jack  1
Celso  7

3—7 Prlsson  0
" PlAneur  4
8 Feitiço da Vila .... 6

4—9 Feiticeiro 12
10 Sansoville '2

" D. Emánl 10

a.» Páreo — As lllilõm — 1 300
metros — NCrJ 1600,00 (Hettinf)

1—1 Ganja  7 57
2 Luana  8 57

2—3 Albarelle
Elcyone
Nacre

3—6 Alánla
Bonnie Bi .. ..
Cata Mia .. ..

4—1) Pilhada
10 Minha Gatinha
11 Boccia

57
57
57
57

.. 10

1 56
4 56

9." Páreo — As llhl.lni — 1 300
melros — NCrS 1600,00 (Betting)
(Variante)
1—1 Laramie 57

2 Seu Nené 57
2—3 El Clclon -i 57

4 Thorlum 57
3—5 Royal Fox 57

6 Patchouly 57
4—7 Gelser 39

8 Plchurl 57

DOMINGO

Tingui —
em 87s.

Flora Mascarada — J. Tinoco
1 200 em 81s2/5.

Belvedere — J. Pinto— 1 200
em 79s. /

Acádia — F. Meneses — 1 200
cm 81s2/5..

Happy Jack — F. Pereira —
1 500 em lOOs.

Irish Song — F. Estêves —
1 200 em 78s.

Horco — Lad. — 1 300 em
87s.

Walad — M. Silva — 1 400
em 94s 3, 5.

Enibu — J. Queirós — 2 040
em 143s — 1 600 em 112s.

UVACHA

Gobelin — P. Alves — 2 040
em 139s — 1 600 em 108s.

Ragamuffin — ,1. Ramos —
1 600 em 108s.

Flaneur — S. França — 1 000
em 66s.

üVaoha — M. Silva — 1 600
em 108s.

First Class — Lad. — 1 000
em 66s2/õ.

Malpassant — J. M. Santos
1 300 em 88s2/5.

Fianna — S. Guedes — 1 400
em 93s2/5.

Dr. Didi — C. R. Carvalho
1 000 em 65s.

I." PAREO — As 14 horas
metros — NCrS 2 000.0(1.

1 600 5." PAFIF.O — Às 16 horas — 1 300
metros — (AREIA) — NCr?
2 000,00.

1— 'i Afoito 
2—2 I/ági*nnge 

¦'3 Cuentero 
3—4 Haju 

5 Quickmatch 
4—6 Urbelo 

7 Oracle 
¦;." PÁREO — As I4h30m
melros — NCr? I 200,00.

1—I Frusal 
2 Vanca 

£—3 EClrlnéa . ..
' 4 Taiamft . ...
3—5-Fistor 

6 Slnabrlno • •
-1^-7 Dona Regina

8 Pertlnaz - -¦
" Mediar . -. ¦

Kc
56
56
56
56
56
56
56

1—1 Tai-Pan .
2 Zi Cartola

2—3 Hariolo .
4 Froth . .

3—5 Carajá . .
6 Uruguai ,

4—7 Iberian .
8 Isnard . .

56
56
56
56
56
56
56
56

Blue Sea — M. Carvalho —
1 400 em 99S2/5.

MASACCIO

Goiás — S. Guedes — 1 300
em 86s2/5.

Tanguará — C. Morgado —
1 300 em 87s2/5.

Platter — N. Lima — 1 300
em U9s.

Masacclo — A. Machado —
1 600 em 109s2/5.

Nicole — J. Sousa — 1 300
cm 90s2/5.

Rama Calda — S. Silva —
1 200 em 82s.

Sabatina — D. Moreno —
1 400 em 96sl/5.

Hadji — J. Correia — 1 500
em 104s

Foxbridge — M. Carvalho —
1 400 em 97s2/5. ?
RANGPUR

Hariolo — F. Mala — 1 300
em 87s2. 5.

Guignard — M. Silva —1 600
em 115s2/5.

Arteira — J. Borja — 1 000
em 67s.

Feitio de Oração — A. Ricar-
do — 1 300 em 92s2/5.

Havai — O. Cardoso — 1 200
em 83s.

Feitiço da Vila — A. Ricardo
1 400 em 94s2'5.

Rangpur — A. Ramos — 1 500
em lOls.

Gurupé — O. F. Silva —
1 300 em 114s.

MUJALO

Mujalo — J. Santana —1 400
em 92s.

Happy Moon — F. Maia —
1 000 em 69s2/5.

Descarte — L. Carlos — 1 200
em 78s2/5.

Tamoyo — S. Silva — 1 200
em 82s2/5.

Forrobodó — H. Vasconcelos
1 400 em 95s.

Rouxinol — S. M. Cruz —
1 000 em 65s.

Marilita — L. Acuna — 1 000
em 70s2/5.

Tulinha — S. Silva — 1 300
em 86s.

Binóculo

Nargel — A. Lins — 1 500 em
102s.

GOOD LOOKING

Good Looking — F. Estêves
1 400 em 90s2/5.

Escol — S. M. Cruz — 1 000
em 69s.

Doce Iracema — J. Brizola
1 400 em 96s.

Nacre — R. Penido — 1 300
em 88s.

Falgamar — L. Acuna —
1 200 em 81s.

Portela — O. Cardoso — 1 500
em 102s.

Him — S. M. Cruz — 1 600
em 105s.

Índia Moema — F. Pereira
F. — 1 200 em 81s

Birbosa — S. M. Cruz —
1 000 em 69s.

ESTIO

Frusal — S. M. Cruz — 1 500
em 103s

Royal Fox — J. Queiroz —
1 300 em 86s 2,5

Ha.ii'1 — A. Santos — 1500
em lOOs

Gambito — A. Santos —
1600 em 113s

Estio — J. Pinto — 1 400 em
90s

Town Gualda — F. Pereira
F. — 1 500 em lOOs 25

Djelabah — D. F. Graça —
1 300 em 87s

Esplendor — F. Estêves —
1 300 em 85s 2 5

Jocllne — J. Machado —
1 300 em 8as

DRIVE IN

Drive In — F. Pereira F. —
1 400 em 90.S 2.5

Fiapo — A. Santos — 1 600
em 114s

B. Hills — J. Paulielo —
1 200 em 78s 25 s| errada

Iquema — P. Lima — 1 200
em 79s 2 5

Celso — J. Pedro F. — 1 500
em 103s 2 5

Timeu — J. B. Paulielo
— 1 800 cm 122h 25 — 1 600
em 107s

Haé — A. Santos — 1 600
1 600 em 108s

Irresistível — J. Correia —
300 em 87s
Charnot — A. Ricardo —
040 em 140s 2 5 — 1 600 em

109S i .

ELMIRA

Elmira — F. Pereira F. —
1 500 em lOls

Oscina — A. Machado —
300 em 88s 2!5
Miss Sampaulina — R. Car-

mo — 1 400 cm 99s
Esqualo — P. Alves — 1 500

em lOls
Estissae — L. Santos — 1 600

cm 105s
Rubirosa — F. Maia — 1 000

em 66s
Admirai — I. Scusa — 1 3Ò0

em 87s
Don Cláudio — J. Pinto —
100 em 152s 25 — 1 600 em

109s
Manduco — M. Silva — 1 200

em 79s

FEITICEIRO

Precavida — J. B. Paulielo
1 300 em 90s 2/5
Elvette — D. P.'Silva — 1 500

em 107s
Last- Year — A. Marcai —

1 300 em 95s
Feiticeiro — M. Carvalho —

1 500 em 99s 2/5
Carinho — J. Reis — 1400

em 92s 2/5
Gorila — J. Queirós — 1 200

em 80s
Escatoleta — A. Marcai —'

1 500 em 103s 2/5
Kirlnéa — J. Paiva — 1 400

cm 95s
La Pavuna — A. M. Cami-

nha — 1 300 em 87s 2/5

AMORÉIRA

Iná — J. Reis — 1300 em
88s 1/5

Mardela — R. Carmo — 1 000
em 67s 2'5

King Madison — J. G. Mar-
tins — 1200 em 80s

Cuentero — F. Pereira F. —
1 600 em HOs

J. Machado tem montarias
com chances amanhã e vai
em busca da estatística

José Machado considera Silêncio o grande adver-
sário de Fox-Trot na Prova Especial de amanhã à
noite na Gávea, mas pensa que tudo pode se resolver ¦
numa partida íeliz, porque o seu pilotado está acos-' ¦
tumado ao nôvo Starting-Gate elétrico, enquanto o
maior inimigo vai enfrentar o aparelho pela primei-ra vez.

Quanto à colocação na hora do alinhamento, J. "
Machado acha que agora o número um não favorece ¦
tanto ao de dentro, apesar de um animal veloz como-.
Silêncio não deixar de ser beneficiado. Mesmo assim",??
tem certo que seu pilotado é o grande obstáculo do_
favorito do páreo.

Quanto a Biscainho no páreo.,
final da noturna, tem como seu
maior adversário Arnagot, que- r
vem de segundo e parece ter...
progredido bastante com Mário
Mendes; Mas tudo correndo'"
normalmente, penso que possa
marcar alguns pontos na corri-
da de amanhã em busca da li- •¦
derança, novamente, da esta--.,
tistica.

BOM APRONTO

Para J. Machado, Fox-Trot
íêz valer a sua grande veloci-
dade no apronto de ontem pela
manhã,, trazendo para a reta de
600 metros o tempo dc 36s2/5,
praticamente correndo à sua
maneira, tanto quc jamais foi
alertado durante o exercício.

A facilidade como Fox-
Trot passou os 600 meiros diz
bem da sua chance amanhã.
Silencio vai ter, desde cedo, em
sua perseguição, um animal
que anda tinindo e deve ven-
der caro a sua derrota.

TRÊS BOAS

Quanto às outras montarias,
J. Machado fêz questão de di-
zer que todas vão correr com
forte dose de chance, apenas
ressaltando que Éfeso, por ser
um pouco baleado, estaria me-
lhor numa rala macia, mas co-
mo anda galopando firme c
nada sentindo, deve aparecer
como uma das forças e normal-
mente vender caro a sua der-
rota.

Arkepan vem de vencer e
praticamente vai enfrentar os
mesmos rivais. Isto basta para
ter uma dose de possibilidade.

PAREO A PAREO

Machado é muito regular em "
suas apresentações, montando,
inclusive, para o Haras São Jo-
sé e Expedictus, preferencial-•''
mente, embora sob contrato
apenas verbal, mas a Coudela-
ria possue a maior cavalhada •
do Rio. o que, evidentemente,"
lhe dá maior possibilidade de
chegar na frente do categoriza-
do Antônio Ricardo, no final da '
temporada. i

A situação favorece, no mo-
mento, o freio catarinense, com
65 vitórias, contra 63 dc José-'
Machado, que descontou um
ponto nas últimas corridas da
semana, incluindo, sábado e do- —
mingo. A diferença é pequena,
e não dá para um prognóstico
definitivo sôbre o resultado.

J. C. Moraes

56
54
54
56
56
56
54
56
56

t." PAREO — As l.lhoras
metros — NCrS 1 600.00.

Flora Mascarada
Dama Carioca .
Gor) 
Estância 
Cahdy Queen ,
Llza 
Laura 
Lulu Bello 
Maronas 
Askélia 
Diftah 
Jasama 

i—i
2
:i

2—4
5
i

-'1—7

8
.4—9

10
11

4i* PAREO — As 151i30m
metros — NCrS 1 600.00.

57
57
57
57

10 57
57

57
57
57
57

1t-1 Querosene . ..
J*. Fenógraío . ,.

2 Goriln 
2—3 Lord Samba ..

" Sorriso 
4 Abismado

3—5 White Huntcr
a-" Dr. Didi 

Don Risco ....
Laço . 

•;—8 Taplral 
9 Allearotto . ..

1(1 Zp Boneco ...
11 Pailgnmar . ..

1200

10 57
57
57
57

14 57
57

57
57

13
7
1

11

6." PAKEO — As 16li35m — 200
metros — (AREIA) — NCrJ

200.00 — (Uetting).

1—1 Hepatnn  51
2 Blue Sea  51

2—3 Alfredo  54
Bojado  58

3—5 Caniliever  53
6 London Tower  50

7 Labéu  51
4—3 Don Cláudio .'  55

0 Majõ  10 52
10 Chaieco  52

7." PAREO — Às lih05m — 300
metros — (AREIA) — NCrS

000,00 — (Betting).

1—1 H.ippy Spring  fl 56
Flora Catita  56
Anik  56

2—4 Irish Song  12 56
Prisope  10 56
Dirajala  56

3—7 Haca  56
Urdnnela  56

La Pavuna  56
4-10 Fariska 13 56

11 Estrolnlce  56
12 Inana 11 56" La Poupée  56

8." PAREO — As 111l35m — 1 30»
metros — (AREIA) — NCrÇ
1 600,00 — (BcttlllR).

1—1 Talismã  57
" Tingiu  10 57

2 Hannlbal  57
2—3 Dtinhlll  11 57

" Arpino  57
Anelo  5T

3—5 Hal-Truz  57
Radical  3T
Fantasma Voador ... 57

4-8 Ereraltn  12 57
9 JoSo Ternura  57

10 Last Year  57

Jóquei cancelou o
páreo de potrancas
por falta de número

A Comissão de Corridas cancelou o páreo de potrancas nacio-
nais de 3 anos, que estava programado para domingo, em 1400
metros, com Urajana, Oscina, Bebei, Repetida, Randana e Obses-
sion, de acordo com o artigo 121 do Código de Corridas, porque
a competição ficou reduzida a menos de quatro números dife-
rentes, em conseqüência da deserção de alguns animais.
DUVIDAS SÔBRE GIANT

Há dúvidas sôbre a campanha do potro paranaense Giant,
vencedor do GP Ipiranga, porque de São Paulo anunciam que o
potro náo sairá de Cidade Jardim, reaparecendo no dia 22 de
outubro, no GP Jóquei Clube de São Paulo, atuando posterior-
mente no Derbi Paulista e Consagração, mas outra fonte, infor-
ma que Giant está sendo aguardado na Gávea, para correr a
milha do dia 8, o GP Estado da Guanabara, primeira prova da
tríplice coroa carioca, sob a responsabilidade do treinador Válter
Aliano.

Enquanto não íôr garantida a participação do filho de Cigal
no Rio, continuam as especulações, mas a torcida é mesmo para
que éle venha mostrar sua atropelada para o público.
DILEMA PISOU MAL

Dilema, terceiro colocado no GP Brasil, pisou num prego
quando caminhava na Vila Hípica de Cidade Jardim, deixando
de trabalhar um dia, mas o treinador Amazílio Magalhães já,

informou que é certa a presença do filho de Major's Dilema no
dia 8 de outubro, no GP Parnná.

Ainda sôbre a maior prova do turfe paranaense, anunciam a
possibilidade de Vous Voilá ser inscrita na milha e meia, desde
que vença o Clássico Silvio Alvares Penteado, domingo, em
São Paulo.
TAPUIA BRILHA NO URUGUAI

O nacional Tapuia, no momento cm grande evidência como
reprodutor no Uruguai, acaba de dar. por intermédio de Repeti-
da, a lider da geração em Maronas, que venceu o "Gran Prêmio
Selección", conduzida por Vilmar Sanguinetti, e percorrendo os
2 300 metros em 14õç 3/5.

A ganhadora descende de Tapuia (Port Napoléoni e Promi-
sión,'por Latero e Promissória, por Asteróide.
SANGUE DE CAPORAL

Messidor, que se impôs aos melhores especialistas na milha,
domingo em São Paulo, completou a sua décima vitória em 33
apresentações com mais de NCrS 43 mil rie prêmios- e coloca-
ções, e é filho de Caporal, recentemente, falecido, que íoi lider de
sua geração, com 9 êxitos e 8 clássicos, inclusive, levantando os
GP Lineu de Paula Machado, Derbi Paulista. Manfredo Costa
Júnior, Prefeitura Municipal, 29 de Outubro e Consagração.

Schapiro diz em carta que
não criticou GP Brasil e
vai fazer novos convites

John Schapiro enviou carta ao proprietário, An-
lônio Carlos Amorim, dizendo-se surpreso em relação
à interpretação cia imprensa brasileira à sua entre-
vista, no capítulo em que abordou o fator distância
do Grande Prêmio Brasil, revelando que absoluta-
mente não acha que a maior prova do turfe brasi-
leiro deva ser corrida em 2 400 metros.

Declarou o Presidente do Laurel Park que seu
interesse pelo Brasil, e principalmente pelo seu turfe,
jamais motivaria uma crítica tão severa, ainda mais
que reconhece a necessidade de longos percursos em
determinadas provas e a respeito do Grande Prêmio
Brasil, a própria tradição do páreo evitaria qualquer
polêmica sobre a distância.
INTERPRETAÇÃO

Silêncio apronta reta de 600 metros
em 36sl/5 com velocidade bem dosada

Montarias oficiais para amanhã
l.» páreo — ás 20 horas

metros — NCr$ 1 000,01)

1—1 Bnnanoso, J. Reis, ..95?
íl Braza Fria, I. Sousa, 56

2—3 Stand-Plpe, M. Carva- '
(" lho 54

4 Ponoflno, A. Reis, ... 56
3^j Elstremoz, A. Ramos, 55

6 Arlpuann, L. Correia, 55
i 7 Luthler, M. Silva, ... 55

4—8 Mais Teu. J. Pedro F.°, 58
i f) Alíalln. A. Lins 10 55
i-10 Xavlana, N. Correrá, 53

¦'.<> páreo — ás 20li30m — 0011
metros — NCrS 1 000,00

2—4 Malagrey, A. Rnmos, . 11
Palda, I. Sousa  5
Latonda, C. R. Carva-
lho  4

3—7 Larghetlo, O. Cardoso, 13

Garota de Paris, C.
Diz Ros  J 56

' Tatft Gostou ("), J.
Dilllz  6 58

2—2 Quarapema, .1. Borja, 57
Sapa, O. P. Silva  55
Sabata, P. Fernandes, 53

3—5 Mlrollncoln. B. Santos, 56
Redoxan, M. Silva, ... 57
Iplrá, F. Pereira F.o, .11 54

4—8 Cacique Guarani, J.
Ramos,  10 58

9 Atabor, P. Alves  56
.'ís Kurml, J. B. Paulielo, 52

t43.° páreo — ái 21 linras — 200
metros — NCrS I 600,00 — (Prova
Especial)

1 — 1 Silêncio, C. R. Carva-
lho 59

2—2 Fox-Trot, J. Machado, 59
3—3 Fluxo, A. Santos 54

4 Rondadora, J. Santos, 51
1—5 Trovão, H. Vasconce-',' los 59

G Desatino, M. Silva, ... 57

4."> páreo — ãs 21h30m 000
metros — NCrS 1 000,00

1—1 Fair Miss, F. Meneses, 58
2 Darlene, O. F. Silva, 51

2—3 Flomnlnha, J. Tinoco, 10 52"4 Lady Fortuna, L. San-
i tos 51
: 5 Arteira, J. Borja 54

3—6 Osogada. A Ramos, .. 55
7 Flora Allxla. S. M.
Cruz li 56

(i a Pakori, P. Fernandes. 51
(-9 Mnglka (••), M. Car-
J valho, 58
.10 Trempe, M. Alves 51

11 Fair City, L. Correia, 51

'5.» páreo — ài !2 hora» — 1 :>00
njelros — NCr} 1 200,00

lf-1 141 Slrôcco, L. Acufia, . 12 58
t 2 Llppi, J. Qulntantlha, 3 58

3 Nurml, N. correrá, ... 10 58

fi Vergel, N. correrá, ... 6
9 Sedrln, M. Henrique. . 7

10 Ascurra, J. B. Paulielo, 8
411 Denotar, F. Meneses, . 56

12 Resko. B. Santos,  58
13 Grajaú, J. Silva 14 58

" Getecè, N. correrá, .. 56

6." páreo — às 22h.10m — 000
metros - NCrS 1 000,00 - (Bcltlng)

1 — 1 Drltt, J. Santana. ... 52
Argentum. M. Silva. . 51
Espadachim, O. F. Sil-
vn  51

2—4 Fiacre, A. Ramos 10 56
Lone, J. Pedro F.n, .. 51
Itaroguam. L. Correia, 51

3—7 Êfeso. J. Machado, .. 56
Levltico, B. Santos, .. 11 56
Sonante, L. Santos, .. 52

4-10 Denver, C. R. Carvalho 12 53
10 Espadlm, J. Borja, ... 55
12 Mundo Encantado

(•"), J. B. Paulielo, . 57

7.» páreo — às 23 horas — 200
metros - NCrS 1 000,00 - (llctüng)
1—1 Havaí, O. Cardoso, ... 53

2 Unlon-Street, J. Pedro
F.°  53

2—3 Arkepan, J. Machado, 11 52
Uslnclro, M. Carvalho, 54
Quaranta, L. Santos. . 49

3—5 Imperador Ricardo, C.
Morgado  io 58
Birk, O. F. SUva  51
Fine Champagne. N.
correrá  49

4—9 Descarte, A. Santos, .. 56
10 Lincolln, L. Correia, . 52" Lleiitenant, J. Borja, . 51
8.° páreo — às 23h30m — 300

metros - NCrS 1 000,00 - (Betting)
1—1 Arnagot, O. F. Silva, . 54

2 üncle, P. Alves  10 57
2—3 Biscainho, J. Machado, 58

4 London Tower, M. Sil-
va  58

3—5 Cambe, R. Penido, .. 55
Apls, A. Lins  56
Miss Morumbi. P. Me-
neses  55

4—8 Balmain. A. Ramos, .. 54
Paralln, J. B. Paulielo, 57

10 Pai Pai, H. Vasconce-
los  55

(•) — Tatá Gostou ex-
Chateau

(••) — Máglkft — cx- Qu»-
máfla

(?••) — Mundo Encantado
— ex-Lapln

Silêncio, com C. R. Carvn-
lho na maior parte do percurso
fazendo posição no seu dorso,
acabou marcando para a reta
rie 600 metros o tempo de
36sl/5 com incrível facilidade,
tanto que veio escrevendo um
pouco no final, mas não perdeu
nunca a sua facilidade dc ação.

Stand Pipe numa demonstra-
ção que atravessa grande for-
ma, entrou na reta junto à,
cerca externa e aos poucos foi
sendo levado para o meio da
pista, e mesmo assim, marcou
38s para 600 metros, arrema-
lando com excelente disposi-
ção.
STAND PIPE

Bananoso (O. F. Silvai, che-
gou ajustado ao lado de Pai-
Pai iH. Vasconcelos) — em
46s. os 700. Stand Pipe ÍM.
CarvalhoI, vindo de mais dis-
tancia entrou na reta colado
à cerca externa e terminou do
lado oposto, trazendo para os
cronômetros a marca de 38s,
sem ser obrigado em parte al-
guma. Portoflno (A. Reis),
aumentou para 40s 2/5, com
sobras e Luthler (M. Silva»,
melhorou para 39s, com algu-
mas reservas.

Stand Pipe que deixou óti-
ma Impressão, deve se impor
a Brasa Fria, Estremou e Ba-
nan eso.
CACIQUE GUARANI

Tatá Gostou CJ. Diniz), os
100 em 45s 2/5. deixando mui-
to boa impressão. Redoxan iM,

C. R. Carvalho ficou bas-
tante feliz com a oportunidade
que lhe deu o proprietário
Mauri Lemos Gama dono de
Silêncio depois da sua prolon-
gada suspensão, pois aparecer
agora no dorso dos animais do
Stud é uma prova real de que
nem todas acreditamos no que
se diz por trás das bastidores
a seu respeito.

— A profissão de jóquei é
bastante difícil em qualquer lu-
gar — explicou C. R. Carva-
lho — mas na Gávea atinge a
raia do impossível. Basta um
favorito fracassar com deter-
minado jóquei, para então ha-
ver comentários desfavoráveis
a sua exibição. Mauri, me deu

Silvai, levou a pior de um
companheiro que encontrou
pelo caminho em 46s 2/5 os
700. Ipirá (P, Pereira F.), os
800 em 54s, com algumas re-
servas. Cacique Guarani (J.
Ramos), chegou correndo mui-
to nesta partida de 53s os 800.
Atabor (A. Lins), não se em-
pregou neste final de partida
de 25s os 360 e Nurmi (J. B.
Paulielo), os 700 em 46s, com
grande facilidade e sempre pe-
lo caminho mais longo.

Guarapcma que vem de ven-
cer em grande estilo, pode per-
feitamente repetir, para tanto
basta sempre se cuidar de Ta-
tá Gastou, Iplrá, Cacique Gua-
rani t. Nurmi.
SILÊNCIO

Silêncio iC. R. Carvalho),
desceu a reta em 36s 1/5, com
seu jóquei acomodado. Fox
Trot U. Machado), aumen-
tou para 36s 3/5, agradando
muito. Fluxo (A. Santos), na
reta oposta, melhorou para 35s,
com sobras visíveis. Trovão
(H. Vasconcelos! aumentou
para 39s 3/5, de galope largo e
Desatino (M. Silva) subindo
até pouco mais dos 400, regis-
trou nos cronômetros 23s os
360. um pouco solicitado.

Silêncio, Fox-Trot c Fluxo,
são os melhores nomes deven-
do o faior sorte influir bas-
tante no resultado.
FAIR MISS

Fair Miss (F. Menezes) su-
bindo até pouco mais dos 360,

registrou a marca de 22s 2/5,
com grande facilidade. Flora-
ninha (J. Tinoco) aumentou
para 23s, muito à vontade. La-
dy Fortuna (L. Santos) chegou
agarrada com um companhel-
ro em 39s a reta. Arteira tJ.
Borja) chegou com muito boa
disposição em 22s 2/5 as 360.
Osogada CA. Ramos 1, partindo
de parada, aumentou para 23s,
agradando muito. Flora Alixia
(S. M. Cruz) chegou correndo
nesta partida de 22s 1/5 os 3C0
e Trempe (M. Henrique 1 a re-
ta em 37s 2/5, com alguma fir-
mcza.

Fair Miss foi a <|ue mais
agradou, devendo ser uma das
primeiras a cru/.ar o disco.
Floruninha, Arteira, Osogada,
Flora Alixia e Mágika são ini-
migas.
MALAGREY

El Sirocco (L. Acuna 1 a re-
ta em 40s 4 5, vindo muito de-
vagar, para somente ser ajus-
tada nos últimos 360 e mesmo
assim não agradou. Malagrey
IA. Ramos) os 360 em 22s 2/5,
com. algumas reservas e As-
curra U. B. Paulieloi a reta
em 40.s, muito à vontade.
ESPADACHIM

Espadachim (O. F. Silva) a
reta em 38s, com alguma fa-
cilidade e Denver (C. R. Car-
valho 1 deu um carreirâo de
27s os últimas 360.
QUARANTA

Union Street (J. Pedro F.)
os 700 em 46s, com algumas re-

Silêncio e C.R., velhos amigos
a mão e isto para mim é como
uma lavagem de alma.

VELHO AMIGO

Sobre Silêncio, C. R. Carva-
lho disse que são velhos ami-
gos, e acha mesmo, s;m menos-
prezar os outros jóqueis, que o
cavalo gesta mesmo é da sua
direção. Para isto, diz ter uma
perfeita afinidade com sua ma-
nclra dc se atirar à luta, e
que mesmo acreditando que to-
tios estão Inscritos para ganhar,
acha que será difícil arrancar
uma colocação que não seja o
primeiro lugar.

— Realmente não posso com-
parar Silêncio de agora com

aquele potro que chegou a pin-
tar craque, mas, penso que
vencer dos adversários de ho-
je não será tarefa tão difícil
assim. Somas velhos amigos e
acho que éle não me vai faltar
nesta oportunidade.

BOM TRABALHO

Para C. R. Carvalho, o tra-
balho de 77s 25 de Silêncio
nas 1 200 metros, mostrou a
boa forma técnica atual, e nor-
malmente deve largar e mon-
tar desde cedo no páreo.— Senti neste floreio o cava-
lo quase no ponto ideal — ex-
plicou. — Vou confiante pa-ra a raia e espero ver o seu

servas e sempre pelo centro da
pista. Quaranta ÍJ. B. Paulie-
loi com grande facilidade, me-
lhorou para 43s e também pe-
lo mesmo caminho. Imperador'
Ricardo (C. Morgado 1 correu-
do em diagonal, isto é, partiu-
do na cerca externa e termi-
nando no lado oposto, deixou
ótima impressão esta partida
de 36s a reta. Birk tO. F. Sil-
va> os últimos 360 em 22s 2/5,
com sobras. Descarte (I. Sou-
sai os 700 em 44.s. sem ser
obrigado em parte alguma e
Lincolin (L. Correia) a reta em
38s, com algumas sobras.

UNCLE

Arnagot (O, F. Silva) deu
um passeio na pista de 25s pa-
ra-os últimos 360. Uncle (P.
Alves) chegou com muito boa
disposição nesta partida de
38s 2/5 a reta. Biscainho (J.
Machadoi aumentou para 39s
2/5, muito á vontade. London
Tower (M. Silvai em progres-
sos, melhorou para 37s 2 5,
agradando muito. Cambe (R.
Penido) subindo para depois
descer e registrar em 38a 2 5
a reta, com algumas reservas
e Apls (S. Cruz) baixou para
38s, não sendo exigido em par-
te alguma do percurso.

proprietário na raia para a ío-
tografía.

APRONTO

C. R. Carvalho para finall-
zar declarou que todo mundo
marcou o apronto de Silêncio
que foi de 36s 3 5 para a reta
(Ie 600 metros, e pela sua gran-
de ação final não deixará qual-
quer duvida quanto a sua pos-
sibilidade de voltar a vencer.

Quanto a Latoada e Denver,
.suas outras montarias, dis?e
ter muitas esperanças no ca-
valo que normalmente vai ven-
der caro a derrota, porque é
veloz e gosta dos tiros curtas
de 1 000 metros.

Insistindo no fator inter-
pretação por parte da im-
prensa, explicou John Scha-
piro que se referiu apenas à
opinião dos técnicos ameri-
canos que asseguram ser. a
milha e meia o melhor per-
curso para se testar, ao
mesmo tempo a rapidez e
a resistência de um animal,
e que somente nessa distân-
cia poderá se avaliar o ver-
dadeiro craque.

Acha, porém, que nem se-

quer a opinião dos homens
especializados em turfe nos
Estados Unidos poderia
causar sua critica pessoal
dirigida precisamente ao
Grande Prêmio Brasil, pois
ao mesmo tempo acredita
que sejam necessárias pro-
vas de maior fundo em um
calendário, turfisüco, embo-
ra em número bem inferior

aos percursos na milha 8
meia.
NOVOS CONVITES

Com relação ao problema
dos convites de novos cava-
los do Brasil para atuarem
no Washington Intematio-
nal, explicou que há um
grande interesse da sua par-
te nesse sentido e espera que,
com alguns intervalos, pos-
sa anualmente convidar
animais que atuem no Rio e
em São Paulo.

Depois de afirmar na car-
ta que os lugares para o
proprietário Antônio Carlos
Amorim e sua mulher, D.
Teresinha. na grande festa
do Washington Intematio-
nal já se encontram reser-
vados, salientou que em um
dos próximos momentos lm-
portantes do Hipódromo
que dirige pretende organi-
zar uma comitiva, da qual
possam estar reunidos re-
presentantes do turfe e da
música popular brasileira e
que seriam atrações em
Laurel Park.

Porto 'd'Ave explica que
preço da aveia depende
da alteração com dólar

Rodolfo Porto D'Ave, Diretor da Cooperativa que
fornece gêneros alimentícios aos treinadores da Gá-
vea, informou que não tem qualquer cabimento crí-
tica ao órgão que dirige pela elevação de preço da
aveia — o que motivou uma pequena subida no pre-
co do trato — porque em se tratando de um produ-
to importado sofrerá alteração ao mesmo tempo que
o dólar.

Admite, inclusive, o Diretor, que está faltando
do Presidente da Associação dos Treinadores e Jó-
queis.da Gávea, um maior entrosamento com a Co-
operativa, para que os problemas que acontecem qua-
se sempre de repente, possam ser examinados pelas
duas partese salienta que os presidentes anteriores,
ao contrário do atual, compareciam seguidamente
ao estabelecimento.
NINGUÉM É CULPADO

Retornando ¦ às explica-
çõos sobre a elevação do
preço da aveia, disse que
ninguém é culpado pelo
acontecimento que motivou
a subida do trato de NCrS
156,22 para NCrS 166,82, pois
aquele gênero alimentício
somente passou de NCr?
0,22 para NCrS 0,30 o quilo,
pela pequena alta do dólar
e sempre que isto ocorrer,
o aumento terá de aconte-
cer, já que se trata de pro-
duto importado.

Acha, Rodolfo Porto
d'Ave, diante disto, que o
nòvo preço não deve ter
surpreendido ninguém, e
adiantou que, em compen-
sação está fornecendo alfa-
ía mais barata, no próximo
mês, o preço será ninda me-
nor e inferior dentro de ÜO

dias, com uma diferença
que pode náo ser grande,
mas qué vem demonstrar o
Interesse da Cooperativa em
servir bem e da melhor ma-
neira aos treinadores da
Gávea.

ESTOCAGEM

Além disso, explicou que
se tratou do primeiro au-
mento dêste ano, pois a es-
tocagem perfeita que está
sendo realizada pela Coope-
rativa permite a permanen-
cia dos preços e referiu-se
ao milho como um produto
que estocou em quantidade
para dizer, com segurança,
que a sua venda, pelo mes-
mo preço, entrará pelos pri-
meiros meses do próximo
ano, sem qualquer proble-
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Webb e Beryl
ganham titulos

SUBIDA RÁPIDA

no cielismo
Londres i BNS-JB i — Pela

primeira vez na história do
seu ciclismo a Inglaterra con-
seguiu éste ano, em Heerlen.
Holanda, os títulos mundiais
masculino e feminino de cor-
rida em estrada, primeiro com
.-, vitória de Graham Webb e
depois com um novo êxito de
Beryl Burton.

Beryl já havia conquistado
seis titulos mundiais em sua
especialidade, mas Webb. com
uma atuação surpreendente
nos 200 quilômetros, obteve a
primeira vitória de caráter
mundial do ciclismo masculino
inglês, nos últimos 45 anos.
Tanto Beryl como Web são
amadores.

nglêses
se cuidam
para 68

Londres iBNS-JB) — Trlll-
ta e nove atletas ingleses —
entre eles os fundlstas Jim
Adler, Jim Hogam, Brian
Kilby e Graham Taylor —
já se encontram no centro
esportivo de Font Romeu,
nos Pirineus franceses, em
fase de aclimatação para os
Jogos Olímpicos de 1968, no
México.

Durante essa fase. ne-
nhum dos atletas relaciona-
dos cumprirá um programa
rigoroso de treinamento ou
será submetido a testes de
campo. O objetivo único, se-
gundo o Comitê Olímpico
Britânico, é ir acostumando
a equipe inglesa ás mesmas
condições que serão encon-
Iradas no México.

Dos quatro fundlstas,
Adler c Hogan são os mais
famosos, o primeiro tendo
ganho a medalha de ouro
nos últimos Jogos da Comu-
nidade e o último tendo le-
vantatío o titulo europeu,
êste ano, em Budapeste.

Gaúchas
vencem
novamente

.i

.,Resende (Especial para o
JORNAL DO BRASIL) — A
.seleção feminina do Rio Gran-
de do Sul conservou-se in-
vícta no IV Campeonato Cen-
tro-Sul Brasileiro de Voleibol,
cqm a categórica vitória obti-
da sôbre São Paulo, por 3x0
Hõx8. 15x2 e 15x12). Na par-
tida de abertura da competi-
ção, as gaúchas haviam der-
rotado o Estado do Rio. por
3x2.

A segunda apresentação do
Rio Grande do Sul carac-
ter 1 zo u-s e pela nítida su-
perioridade de seu sexteto
ante o paulista, como atestam
as contagens dos parciais. O
-selecionado vitorioso, sob a di-
reção de Magda Rive, formou
com: Margot, Rosane. Suzana
Schmidt. Ceei, Suzana. Hele-
nita. Miriam, Cristina. Ilaa,
Diva. Ivone c Iara. São Pau-
lo, alinhou: Lucilia, Misia. Te-
reza. Dirce. Marilia. Marlene,
Maria Nazaré. Neuza, Helena,
Armilinda. Maria Auxiliadora
e Albertina. A arbitragem es-
teve a cargo de Glênio Gui-
marães, tendo Eduardo Costa
como fiscal e Roberto Petrô-
nfo como apontador.

O returno do Campeonato
começa hoje, com novo encon-
tro Rio Grande do Sul x São
Pftulo. Amanhã jogarão Rio
Grande do Sul x Estado do
Rio, encerrando-se o torneio
sejsta-feira, quando atuarão
Estado do Rio x São Paulo.

VÔLEI MASCULINO

^Niterói i Sucursal) — Prós-
segue hoje. nesta Capital, o
IV Campeonato Centro-Sul
Bl-asilciro de Voleibol, com os
jogos das delegações na Gua-
nabara e Rio Grande do Sul,
nó setor masculino, e São Pau-
lo. e Rio de Janeiro, feminino,
á'noite, no Icarai Praia Clube.'O torneio, iniciado no sába-
do passado e com final previs-
to para sexta-feira, apresenta
a! seguinte classificação após
rea'ização de três Jogos: Mas-
culino — 1," lugar, Guanabara,
seguida do Rio Grande do Sul
e Estado do Rio; Feminino —
1.° lugar, Guanabara, seguida
dé Estado do Rio e São Pau-
lo.

DELEGAÇÕES

Cinco delegações, num ".otal
dc 200 participantes, dispu-
taram o IV Campeonato Cen-
tro-Sul de Voleibol, e, além
das classificadas, participa,
também, uma representação de
Brasília. Os jogos estão sendo
supervisionados pela Federação
Fluminense de Desportos, atra-
vés de seu presidente, Sr. Mu-
rilo Portugal.

Aos vencedores serão ofere-
cldos três troféus. Um de pos-
se definitiva, oferta do Govér-
no do Estado — Troféu Gover-
nador Jeremias Fontes — um
de posse transitória, oferecido
pelo Banco Predial, e um ter-
ceiro para o vice-campeão,
oferta do Deputado estadual
Flávio Palmier da Veiga.

Na sexta-feira próxima, dia
do encerramento do torneio,
será oferecido às delegações
um coquetel, seguindo-se um
baile de confraternização, em
local ainda a ser determinado.

Paralelamente ao torneio,
vem sendo disputado um In-
tercolegial, com a participaçãode quatro colégios da Capital:
Plinio Leite, Liceu Nilo Peça-
nha, Maria Teresa e Assunção.
Estas disputas antecedem os
jogos, assim como a apresen-
tação da banda do Colégio
Plínio Leite.
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De simples estudante ile um colégio de Lcipzig, Rita Scliniitlt passou a atleta famosa por suas aptidões no salto em altura, o que a levará ao Mexi,

egata à Ilha das Palmas
leve 40 inscritos apesar
do mar agitado de sábado

Com cerca de 40 barcos inscritos, pertencentes a seis
diferentes classes, realizou-se a Regata Ilha das Palmas,
patrocinada em duas etapas pelo Iate Clube do Rio de
Janeiro.

A competição de Ida. no sábado, e volta, no domingo,
alcançou o sucesso esperado apesar de prejudicada pela
ressaca dc sábado, que impediu que vários barcos fossem
colocados na água.

CANDIDATO FAMOSO

IDA E VOLTA

Mesmo não atingindo o nú-
mero previsto de inscrições,
calculado em cerca de 60, a
regata de ida e volta à Ilha
das Palmas, com pernoite de
sábado para domingo, teve
um desenrolar dos mais ani-
.mados, registrantio-se boas lu-
tas nas diversas categorias
de iates qua nela tomaram
parte.

Bom número tíc embarcações
deixou de confirmar sua pre-
sença em vista do mar agitado
de sábado, que, quebrando com
alguma violência sôbre o cais.
do Iats Clube e do Guana-
bara, dificultava a descida pa-
ra o mar dos barcos que pre-
tendiam correr a regata.

Apesar disso, aproximada-
mente 40 veleiros venceram
as dificuldades e cruzaram a
linha de partida sábado à tar-
de, nas imediações do Morro
da Viúva, alcançando ao anoi-
tecer a Ilha das Palmas, nas
proximidades de Governador.

A competição transcorreu

sem acidentes, cocnpletarido-sB
com a realização de um chui-
rasco á noite c uma feijoada
no domingo, antes da etapa de
volta.

RESULTADOS

Seis classes de iates mono-
tipos inscreveram-so na com-
petição, que, nas duas etapas,
apresentou os seguintes vence-
dores: Regata de Ida — Cias-
se Oceano: Cangrejo, Peter
Reeves; Classe Veleiros Ju-
niors: j4dir«ia, A. Roulher;
Classe Guanabara: Jaçanã,
Escola Naval: Classe Carioca:
Algarvius. Peter Boll; Classe
Star: Ninotchka, Gastão Brum;
Classe Snipe: Xulé, Vi»mte
Brum.

Regata de Volta — Classe
Oceano: Cangrejo, Peter Ree-
ves; Veleiros Juniors: Aiííhíí
A. Roulher; Classe Carioca:
Brisa. Tacariju Tome de Pau-
la; Classe Star: Tabií, Eugè-
nio Villarino; Classe Snipe:
Pingo. Paulo Sousa e Classe
Guanabara: Bit Bit, Pierre de
Matos.

nglêses inscrevem-se
com chances reduzidas na
Taça América de Iatismo

j*

Neioport (UPI-JB) — Os ingleses surpreenderam o
iatismo internacional inscrevendo-se na série de provas
pela Taça da América, mas é opinião geral que eles ainda
precisam apresentar algo melhor do que o barco austra-
liano Dame Pattie, para evitar nova derrota diante do for-
midável Intrepid.

A França e possivelmente a Grécia também deverão
participar da prova, assim como a Austrália, todos fazendo
uma tentativa para conseguir o troféu de prata que, nos
116 anos de existência, jamais esteve fora de mãos ame-
ricanas.

INSCRIÇÕES

O Iate Clube Royal Dorsct,
de Wrymctuh, Inglaterra, for-
matizou a inscrição em nota
entregue ao Comodoro Percy
Chubb, do Iate Clube de Nova
Iorque, apenas algumas horas
depois da vitória do Intrepid.
"Esperamos outras inscrições'-,
afirmou Chubb, "e quantos
chegarem dentro de 30 dias, a
contar do primeiro, serão con-
siderados simultâneos".

A França fêz aberturas no
sentido de tentar comprar o
Intrepid como modelo para o
iate de 12 metros que ela pre-
tende construir para fins de
competição. Entretanto, Wll-
liam Strawbridge. diretor do
grupo proprietário do Intrepid,
declarou que o barco não está
a venda — pelo menos para
outro pais".

O Intrepid, cujo comprimen-
to de 64 pés corta as ondas co-
mo campeão de 1967, na série
mundial do iatismo, cumpriu
tudo que o capitão Bus Mosba-
cher previu. Derrotou Jock
Sturrock, no Dame Pattie, por
três minutos e 35 segundos, com
margem d. pelo menos meia
milha na cerração que domina-
va os arredores de Rhode Is-
land.

Uma frota de 75 a 100 barcos
de espectadores saudou a 21."
vilória dos Estados Unidos,
desde 1851, com toques de api-
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to de cerração e com foges de
artifício.

O tempo gasto pclo Intrepid
para cobrir o percurso foi o
menor em tôda a série de pro-
vas. A primeira prova êle ven-
ceu por cinco minutos e 58 se-
gundos, a segunda, por três mi-
nutes e 36 segundes, caindo
um pouco na terceira e, final-
mente, levando a quarta e úl-
lima prova para o champanha
tio brinde da vitória.

As ondas eram de um a dois
pés e a visibilidade de uma a
dues milhas, depois que a cer-
ração do meio da tarde havia
desaparecido e permitira a
realização da prova. Mosbacher
foi devidamente recompensado
quando o Intrepid ancorou: sua
tripulação atirou-o csrimonio-
samente na água, homenagem
ao capitão vencedor, consagra-
da pelo tempo.

Ainda esfregando a água sal-
gada nos olhos, Mosbacher de-
clarou: "Eu acho que vocês ti-
verem bom desempenho em tô-
da a série, mas nós tínhamos
o melhor barco e a melhor
tripulação do mundo".

Muitos observadores acredi-
tam que os americanos vence-
ram em vista da superioridade
de suas velas. A Taça da Amé-
rica tornou-se. agora, uma pro-
va de um milhão de dólares.
E no futuro, os custos poderão
ser astronômicos.

Jnek Nicklaus, líder tio ranking de prêmios PCA, está qualificado pura disputar o Alcan

Golfe reúne melhores
em dois bons torneios

Nova Iorque (UPI-JB)Os mais famosos gol-
fistas profissionais nor-
te-americanos e britâni-
cos terão, no espaço de
um mês, a oportunidade
de disputarem dois im-
portantes torneios, o pri-
meiro deles na Escócia

Alcan Golfer of the
Year Championship —
marcado para começar
no dia quatro, e o outro
nos Estados Unidos —
Ryder Cup Match — cujo
início está previsto para
o dia 20, nos links do
Champions Golf Club,
em Houston.

O Alcan Golfer of the
Year Championship será
disputado no c a m p o
mais famoso do mundo,
ou seja St. Andrews,.na
modalidade técnica siro-
ke-play, 72 buracos, ca-
bendo ao vencedor a
quantia recorde, no gôl-fe profissional, cie 60 mil
dólares — cerca de NCrS

162 mil — com o que os
britânicos pretendem en-
trar, definitivamente, na
corrida das grandes pro-moções do esporte, como
o Westchester Classic e o
World Series of Golf.
PRÊMIO RECORDE

O Alcan, que pela pri-meira vez será realizado,
reunirá, entre os profis-sionais que disputam o
circuito dos Estados Uni-
dos e os que tomam par-te nos torneios britâni-
cos, os maiores nomes do
esporte, em busca de um
título que dará o prêmiorecorde de 60 mil dólares,
numa dotação geral de
mais de USS 120 mil.

Se Jack Nicklaus não
está incluído entre aquê-
les que formarão a equi-
pe norte-americana que
jogará a Ryder Cup, o
seu nome aparece entre
os primeiros classifica-
dos para o Alcan, seja

como lider do ranking de
prêmios PGA ou mesmo
como vencedor do Wes-
tern Open, que com o
Colonial Invitational,
Cleveland Open e Phila-
delphia Golf Classic for-
mam os quatro torneios
que serviram como eli-
minatórios.

Entre os qualificados
para tomarem parte nos
clois torneios — sendo
que a Ryder Cup é uma
competição entre Esta-
dos Unidos e Grã-Breta-
nha — estão Jack Nick-
laus, Arnold Palmer, Bil-
ly Casper. Gene Littler,
Jülius Boros, Gay Bre-
wèr, Doug Sanders, Al
Geiberger, Gardner Dick-
iiison, Bobby Nichols,
Johnny Pott, Peter Al-
lis, Bernard Hunt, Neil
Coles, Tony Jacklin,

Rita Schmidt levou apenas
dois anos para se tornar
a mellior saltadora alemã

Berlim Oriental (ADN-JB) — Em pouco menos de dois
anos, Rita Schmidt conseguiu se transformar de jovem es-
tudante desconhecida, em Leipzig, numa das melhores aítlè~
tas de tôda a Alemanha. E é o seu próprio treinadtfr,..
Günter Lein, quem vê nela mais do que uma promessa:"Creio que Rita brilhará nos Jogos Olímpicos."

A confiança de Lein é justificada pelo êxito progressivo-
de Rita no salto em altura e por sua participação no recente-
torneio de atletismo América-Europa, realizado em Moi\-,
tosai. Lá, embora ficando em terceiro lugar, ela mais umtt'

Malcolm Gregson. Hugh

vez superou sua própria marca.

ASCENSÃO RÁPIDA
Em setembro de 1965, com

apenas quatorze anos, Rita foi
descoberta pelo atletismo. Era
então uma estudante de Leip-
zig e praticava esporte nas ho-
ras de folga, "só como passa-
tempo". Suas marcas no salto
em altura, como estreante, fo-
ram consideradas excepcionais,
e desde então ela vem se dedl-
cando cada vez mais à sua es-
pecialidade, agora orientada por
um técnico experiente como
Günter Lein, que até 1958 era o
recordista da Alemanha Orien-
tal, com seus 2,04m.

A marca inicial de Rita era
l,45m, mas pouco a pouco ela
foi melhorando, logo atingindo
l,63m, l,68m e l,70m. Há algu-
mas semanas, na semifinal da
Copa da Europa, em Dresde,
Rita conseguiu chegar aos
l,70m, passando a ser uma das
estréias do aUetismo alemão.

Essa última marca — igual ao
recorde nacional de Karin Rü-
ger — é a grande razão da con-
fiança que Lein deposita em
Rita. Lembra èle que, no curto

. i ¦¦¦¦¦*¦¦%, -
espaço de 22 meses, a jovem sal«:;'
tadora, além desse recorde, ob-*
teve l,74m (uma vez), l,73m ,
(duas vezes), l,72m (uma vez),
l,71m (duas vezes) o l.iofijfí
(duas vêzès),' numa regülarfijflg
dc que "a romena lolanda Ea-,
las estava longe de sonhar aos
dezesseis anos de idade". ¦"> ¦¦____

Segundo o técnico, a jqggãjg
Rita — aluna da Universidade-'
de Leipzig, filha de um elstrf»**
cista, futura' médica, comple-
tando ' 17'anos em outubro.,.—'.
tem condições de oonquiqíaíij
uma medalha de ouro no jMó>^
xico, pois deve progredir muitjiíi
nos próximos meses: "Se riàdsfT-,
de imprevisto ¦ • acontecer, çjjfo
poderá chegar aos' '1,80'm nas/
Olimpíadas'"" "'•'li-í

Ms as. previsões de Lein náò%
param-aí. Rita saltou apenas^
l,67m, cm Montreal, sendo su-5
perada pela norte-americana^
Eleanor Montgomery (l,72m)'e
pela austríaca Ilona Gusen-
bauer ' (1.68m)'. Lein, porém,
acredita firmemente que, den-
tro de três anos. ela estará sal-
tando entre l,80m c l,85m.

Sliiozawa ganhou o título
dos absolutos em Brasília
derrotando José Gasimiro

J;

Brasília (Sucursal) — O Medalha de Bronze nos Jogos;
Pan-Americanos do Canadá, Lhofei Sliiozawa, ganhou, nes-,'
ta Capital, o título dos absolutos do V Campeonato Brasi*
li-snse de Judô, ao derrotar, na finalíssima, José Severino,'
por ipon, depois de aplicar um seoinague, em luta que du-
rou três minutos e na qual sempre teve a iniciativa do
ataque.

Por equipes, sagrou-se campeã a Associação de Cultu- '

ra Física do Jóquei Clube — que é dirigida por Aladas,
Szabo, ex-campoão mundial de water-pólo, pela Hungria —,
quebrando a hegemonia da Academia de Policia, que ten-
lava o tricampeonato. O torneio íoi disputado no Teatro
Nacional, sábado e domingo, reunindo mais de 60 luta-
dores de seis academias.

MIURA DE FORA

O torneio — que também
serviu para classificar dois ju-
docas de cada categoria para
o próximo Campeonato Brasi-
leiro de Judô — não contou
com a participação do leve
Takeshl Miura, medalha de
ouro nos jogos pan-americanos.

Shiozawa. quo é 5.° dan,
além de derrotar José Casimi-
ro, sagrando-se campeão dos
absolutos, ganhou na categoria
dos médios, derrotando Ari
Sardela na final. A luta mais
rápida do 

'torneio foi entre
Shiozawa e A. Daher. durando
exatamente quatro segundos.
Logo após os cumprimentos,
A. Daher foi derrubado, per-
dendo por queda completa. Pa-
ra eliminar seus adversários,
Shiozawa náo precisou da con-
tagem de pontos-, nem da de-
cisão dos juizes: venceu todos
por ipon.

O torneio, patrocinado pela
Federação Metropolitana de Ju-» .
dói, foi presenciado por nume-
roso público, apesar de estar
sendo realizada, no mesmo ins-
tante, a prova automobilística*
500 Quilômetros de Brasília.

Os campeões em cada cate-,
goria foram os seguintes:

Penas — Eli Sasaki, da Aca-'
demia Miura; Leves — Ioshi-V
mura, do Jóquei Clube; Médios

— Shiozawa, do Jóquei Clube; '
Meio-Pesados — Koki Taui,-
do Jóquei Clube; Pesados —
José Casimiro, da Academia '
de Polícia.

Segundo Aladar Szabo. que é
Vice-Presidente da Federação '
Metropolitana de Judô, a maior ,
revelação do campeonato foi o,
pena Hagi Hara, de 17 anos,,
que juntamente com Eli Sa-...
saki deverão tirar de Akira,
Ono. o titulo de campeão bia-
sileiro da categoria.

Ofício incompleto impediu ;
Fia de juntar informações /
cia FPB sôbre jogador Edson?

O Flamengo viu-se impedido ontem de anexar ao re-

querimento de pedido clc anulação do seu jogo com o Vasr
co, um telegrama recebido da Federação Paulista de Bas-

quetebol — comunicando que o jogador Edson Ferraciu
teve tres transferências interelubes naquela entidade —

porque o ofício que acompanhava o telegrama nao estava
assinado.

O Sr. Haroldo Leão, funcionário do Flamengo, levou o,,

telegrama com o ofício respectivo k sede da FMB e ao

tentar assiná-lo, foi informado pelo superintendente Altic-

re Rios de que não poderia fazê-lo, por não ser elemento

credenciado pelo clube. Durante o expediente de ontem a,,-.

Federação concedeu vistas ao Vasco no requerimento cio ,
Flamengo, de acordo com o Regimento.

Boyle, Christy 0'Connor.
Brian Hugget e Dave
Thomas.

PROMESSA CUMPRIDA

Após o jogo Vasco x Flamen-
go, o técnico Kanela informou
que iria consultar a Federação
Paulista, a fim dc obter a
ficha completa de transferèn-
cias do jogador Edson Ferraciu,
sustentando que o jogador ti-
nha ido do Clube dos Bagres
para o Palmeiras e voltando
dêste para o seu clube- de orl-
gem, antes de vir para o Vas-
co. Ontem chegou a resposta
da Federação Paulista, em te-
legrama assinado pelo Presi-
dente Osvaldo Caviglia, escla-
recendo que Edson fêz três
transferências naquela entida-
de. O telegrama citava que u
informação relacionava-se com
uma consulta telefônica do
Flamengo.

O clube, de imediato, pio-
curou anexar o telegrama ao
requerimento de pedido de
anulação do jogo com o Vas-
co, que dera entrada segunda-
feira na FMB. O funcionário
Haroldo Leáo trouxe o tele-
grama encaminhado por um
oficio sem assinatura, dizendo
que não encontrara nenhum
diretor para assinar o do-
cumento. Cemo pretendesse fa-
zê-lo, foi informado de que, se
tal ocorresse, o ofício ficaria
sem efeito, porque éle náo pos-
sui credencial na FMB. Assim,
somente hoje o telegrama será
encaminhado á Federação.

O Presidente Vítor Catari-
no c o diretor técnico, Sr. Jo-
sé Augusto Cisneircs. mostra-
vam-se tranqüilos quanto ao
desfecho do caso suscitado pe-
lo Flamengo, sustentando, am-
bos, que a condição de jogo de
Edson Ferraciu fora concedida
pela Confederação, Brasileira,

desde 21 de julho último. ,
Assim, se alguma falha existiu, .
íoi da entidade máxima, além '

de insistirem no fato de que o
pedido de anulação deu entra-,
da fora do prazo regimental. '

Em reunião de diretoria da
Federação, s e g u n d a-feira à,
noi:e, resolveu-se fazer uma ¦'
consulta, desta vez ao ¦ CND.
para esclarecer situações de'-
transferências de jogadores
vindos de outras federações,
por "motivos de alta re-..
levãncia" Nesta hipótese são
se conta estágio, mas existe -
dúvida se na transferência se-
guinte do jogador deve-se con-.
siderar cemo primeira ou seJ-,
gunda. •'• p¦¦¦ct"

BOTAFOGO EM AÇAO

O Botafogo passará a dividir1'
a vice-liderança do Campeo-
nato Masculino da 1.* Divisão, 5
caso derrote o América, hojç,J;
no jogo que farão r.o ginásicr
do Mourisco, transferido da 2* !
rodada. A transferência decor-
reu da excursão do Botafogo'à '

Cidade chilena de Antofagasta,
onde participou do Sul-Ameri-
cano Extra de Clubes Cam-^
peões. 'j

A participação começará às
21 horas, dirigida pelas seguin-
tes autoridades: Célio de Pá-
dua Guedes, juiz; Raul Vieira !
Machado, fiscal: Dalva Gou-.
lr.rt, cronometrlsta; Sérgio Ro-'
sa, apontador; e Alzira Ama-"
ral. operador de 30 segundos. ¦
Também hoje. em jogo anteci-
pado da rodada de síx.a-fe.ra;.-
próxima, enfrentam-se Tijuca
c Grajau T.C.. no ginásio da.
Rua Desembargador Isidro, sob
a arbitragem de Manuel Tava-.-
res e Luís Caetano, tendo comb .
auxiliares Celso de Sousa, Sil-
vio Viana e Jorge Pereira.
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tiveram que lazerJoão Francisco e Samarone exercícios especiais com Júlio llrtino para livrarem-se de dores que sentiam nas costas

Bangu pode
multar Dé
em 60%

O atacante Dé poderá ser
multado em 60 põr cento de
seu salário se não comparecrr
ao treino de conjunto da tarde
de heje, uma vez que não deu
qualquer justificativa pela ialta
ao individual de ontein, dei-
xando o. Presidente Euséblo de
Andrade irritado e disposto a
puni-lo.

Quanto a contratação rio
meia Iauca, que já quer saber
se o Bangu vai ou não contra-
tá-lo, o Presidente informou
que íoi o Sr. Castor de Andra-
de que entrou em contato com
o Grêmio para resolver a si-
tuação do jogador, e portanto,
somente com sua chegada do
Chileé que o caso será solucio-
nado.

O Sr. Euséblo de Andrade
afirmou que o Bangu não tele-
rara mais indisciplina por par-
te de qualquer Jogador, asse-
gurando que agora haverá real-
mente multa de 60 por cento
para todos aqueles que não
comparecerem aos treinamen-
tos.

— O Bangu quer contar com
um certo número de bons ele-
mentos — disse zangado — pa-
ga seus salários em dia e por-
tanto não aceita mais indisei-
plinas. Se o técnico afasta al-
guém do time- é porque tem
seus motivos. O jogador tem
de ficar calado, continuar com-
parecendo aos treinos e espe-
rar a sua vez de voltar a equi-
pe.

O jógo-treino que o Bárigu
faria hoje ã tarde contra a
Portuguesa íoi cancelado por-
que esta alegou ter muitos jo-
gadores contundidos.

Flu desistiu de Valdomiro
por achar muito caro
seu passe por NCr$ 25 mil

O Fluminense desistiu mesmo de contratar Valdomiro
por achar que, tendo em Márcio e Vitorio dois bons go-
leiros, não seria compensador dar a êle NCrS 2ã mil por
seu passe e pagar-lhe ainda NCrÇ 750,00 mensais durante
um ano.

Gama, ponta-de-lança do Metropol, fará seu segundo
teste hoje, mas Flávio. que jogava no Linense e tem passe
I,vre. voltou a sentir uma distensão muscular na virilha e
assim é provável que o clube se desinteresse de sua ex-
periência.

PRÊMIO MERECIDO

A PARTE

• fíenhum jogador foi dispen-
sado do individual de ontem.
Apenas Samarone, João Fran-
c;sco, Gilson Nunes. Cláudio e
Jardel fizeram, por determina-
ção do Departamento Médico,
uip treino especial à parte com"
o preparador Júlio Bruno. Jar-
dei náo mais sentiu a pancada
na perna e depois foi bater bo-
la normalmente com Gonzalez.
_',oão Francisco e Samarone ti-
\eram que se exercitar em se-
parado porque se queixaram de
dores nas costas.

Camilo féz ontem seu primei-
ro treino depois da entorse que
.'.jfreu no tornozelo e nada sen-
tm. Jã está liberado para o
conjunto de hoje. Samarone,
porém, depende ainda de novo
exame esta manhã.

Cabral íoi ontem ao cônsul-
lorio do Dr. Rondinelli para
fubmeter-se a novo exame e
JJazer exercícios de reeducação
muscular; O médico está satis-

feito com sua recuperação, ma.s
repetiu que só poderá tirar o
aparelho na segunda-feira e
que muito dificilmente Cabral
poderá jogar dia 30 contra a
Portuguesa, quando recomeça o
campeonato.

O Vice-Presidente Dilson
Guedes afirmou ontem que não
marcou nenhum amistoso para
o domingo nem está muito in-
teressado em arranjar um, pois
o que mais o preocupa no mo-
mento é a boa preparação fisica
ria equipe nestas duas semanas
de treinamento.

EXPERIÊNCIA

O lateral Joel, que passou
ontem no clube por acaso a
caminho do Rio Grande do
Sul. depois de um periodo de
experiência na Portuguesa de
Desportos, conversou com os
dirigentes e acabou ficando pa-ra um período de experiência,
que começará hoje.

Mauro troca o Santos pelo
México, onde fará um curso
técnico e jogará no Toluca

São Paulo (Sucursal) — Com 37 anos, 25 dos quais de-
liicados ao futebol brasileiro, o zagueiro Mauro Ramos de
Oliveira, bicampeão mundial de 1958 e 62, deixou o Santos
para fazer um curso técnico sobre o esporte, no México, on-
de continuará sua carreira de jogador defendendo o Toluca.

».iMauro, que foi o capitão da seleção que ganhou o bi-
campeonato em 1962 no Chile, tem diversos titulos em sua
carreira, pois íoi várias vezes campeão paulista e brasilei-
ro, além de bicampeão mundial de clubes jogando no San-
tos. Mauro, que pretende seguir no princípio do ano que
yem para os Estados Unidos como técnico, deve deixar o
Brasil hoje.

EUA VÊM DEPOIS

O jogador ficará no México
até fevereiro do próximo ano,
quando seguirá para os Esta-
dòs Unidos, onde pretende ser
técnico e jogador.

— Embarco para o México c
minha familia seguirá depois
de tudo acertado. Ficarei três
anos fora do Brasil, para adqui-
rir mais prática e retornar co-
mo técnico. O Santas deu-me
prfsse livre, válido somente pa-
ra o exterior. Quando voltar,
não terei problemas de vincu-
lo, pois até lá não estarei mais
jogando.

Quem está tratando dos ne-
sócios de Mauro, no México, é
o antigo centro-avante do San-
los! Nei, agora jogando pelo
Toluca.

UM EXEMPLO

Mauro Ramos de Oliveira
começou a jogar aos 12 anos
dé idade, no time mirim do
Caldense, de Poços de Caldas,
onde nasceu. Seu primeiro
contrato, como profissional. íoi
assinado em 1947, passando a
ganhar NCrS 0,50, na equipe
t(a Sáo Joanense, de São Joáo
tia Boa Vista, formando a za-
ga com Belini.

Depois disto, foi vendido ao
São Paulo, clube que o proje-
tou no futebol brasileiro. No
Morumbi, ficou até 1960, épo-
ca em que o consideraram aca-
bado, depois de uma operação
no joelho.

O Santos comprou seu passe
do São Paulo, e o reabilitou.
Em dois anos, Mauro vestia a
camisa da seleção brasileira e
era o capitão da equipe bicam-
peã do mundo, no Chile. Esta
foi a maior alegria de sua
carreira.

REAÇÃO DO HOMEM

Na véspera do primeiro jogoda seleção brasileira, no Cam-
peonato Mundial do Chile, hou-
ve um diálogo entre o técnico
Aimoré Moreira e o jogador:

Olha Mauro, a, responsa-
bilidade é muito grande. Até
agora você foi titular, mas vou
escalar Belini, que é mais ex-
perlente.

A resposta veio de pronto:Então vou-me embora. Na
reserva não fico, tendo condi-
ções para ser titular.

O técnico mudou logo de opi-
nião e mandou o jogador ficar,
explicando — "era esta a rea-
ção que eu queria ouvir de
você".

Mauro sempre foi assim: um
jogador sério, disciplinado e
responsável. Agora que deixa
o País e o futebol brasileiro,
leva como lembranças dois car-
tões em ouro e prata. O de ou-
ro. presente dos diretores san-
tistas, o de prata, de seus com-
panheiros de clubes, pelo mui-
to que Mauro Ramos de Oli-
veira representou como profis-
sional e como amigo de seus
amigos.
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Mauro, que já jôra bicampeão pelo Brasil, levanta a taça do
bimundial de clubes ganho pelo Santos

Paulo Amaral assumiu no
Bahia com aplausos e
apoio total da torcida

Salvador (Do Correspondente i — Paulo Amaral assumiu
ontem a direção técnica do E. C. Bahia, fortemente apoiado
pela torcida, que o aplaudiu calorosamente quando entrouno estádio para ver Bahia x Santos, o que lhe dá forças
para permanecer mais tempo em um ciube cuja direção in-terfere na escalação do time e já forçou a saída dos doisúltimos treinadores.

Os cronistas baianos consideram que a atitude da tor-cida foi deliberada, uma vez que todos culpam a diretoria
pela saída dos treinadores Pinguela e Janos Tatrai. Paulo
Amaral declarou que a atitude da torcida emocionou-o mui-
to, apesar de sua_.experiência de 15 anos de futebol.
EM AÇÃO

Paulo Amaral já dirigiu um
individual na manhã de on-
tem, afirmando saber a situa-
ção do campeonato baiano,
com várias cidades distantes
participando. O técnico chegou
a afirmar que tem grandes cs-
peranças de conseguir o título
para seu clube, «pesar da pés-
siena situação om que terminou
o turno.

— Primeiro vou saber 9 for-
ma atual dos jogadores, para

então impor meu ritmo de
trabalho — disse o treinador.

Paulo Amaral disse que nos
primeiros individuais trabalha-
rá lado a lado com um mé-
dico, pesando os jogadores dià-
riamente para sentir o des-
gaste de cada um. Acresceu-
tou que não pensa em refor-
ços, dispensando, inclusive, o
nome de Garrincha, que lhe
havia íido apresentado pela
diretoria.

Cruzeiro e Atlético fazem
frente única para América
disputar o Gomes Pedrosa

Belo Horizonte (Sucursal) — Os dois maiores clubes
mineiros, Atlético e Cruzeiro, iniciaram esta semana um
movimento para o América também ter um lugar no pro-
ximo Gomes Pedrosa, havendo possibilidade de nenhum
clube mineiro entrar na competição se o América não fôr
aceito pela CBD.

O movimento nasceu devido às declarações do Sr. Men-
donça Falcão, nesta Capital, afirmando que o América só
entraria no torneio se fôsse o campeão mineiro, com o que
não concordam os dirigentes do futebol em Minas, pois
para eles "a nossa força já é ponto pacífico e só não nos
aceitam os interessados em nos enfraquecer". Para for-
çar a inclusão do América a sua torcida feminina faz sex-
ta-feira uma passeata no Centro da Cidade, também em
protesto às declarações do Sr. Mendonça Falcão.
CRUZEIRO QUER

Para o Sr- Carmine Furletti,
Diretor do Cruzeiro, quem- de-
veria sair do_ Roberto Gomes
Pedrosa é o clube do Paraná, o
Ferroviário, pois não justiíi-
cou sua presença no torneio,
inclusive por náo ter nem cam-
po em condições de proporcio-
nar boas rendas.

— No ano passado — disse
— nâo fizemos muita pressão
para a entrada" do América
porque não tínhamos condições
de exigir nada, pois não sabia-
mos se Cruzeiro e Atlético
iriam entrar. Agora a situação
é diferente. O Estádio Minas
Gerais, proporcionalmente, deu
as maiores rendas do último
torneio, mostrando nossa fôr-
ça, e o América, êste ano, além
da ótima campanha que vem
fazendo, renovou seu time e
é o vice-líder do campeonato.

O Sr. Carmine Furletti su-
gere, também, que os clubes
cariocas e paulistas, no próxi-mo torneio, poderiam econo-
mizar despesas com passagens
de ida e volta, fazendo dois ou
três jogos de uma vez, o
mesmo acontecendo com os
gaúchos.
ATLÉTICO DECIDE

O Presidente do Atlético, Sr.
Fábio Fonseca, antes de seguir
para Campos, onde seu clube
jogou ontem contra o Golta-
cils, campeão fluminense, pela

Taça Brasil, afirmou ser intel-
ramente favorável à inclusão
do América, mas uma decisão
do clube sóbre o assunto só se-
ria possível depois de uma re-
união do Conselho Deliberatvo.

O Presidente do América, Sr.
Válter Melo, já começou a ia-
zer contatos para que MinaJ
tome uma posição diante das
declarações do Sr." Mendonça
Falcão, com os três grandes
fazendo um pacto: ou entram
todos ou todos ficam de íora.

PASSEATA

Comandadas pela torcedora
Maria Alvernaz, duzentas mô-
ças da Tufa (Torcida Uniíor-
mizada do América) íarão
sexta-feira à tarde, na hora de
maior movimento no centro da
cidade, uma passeata de pro-testo contra as declarações do
Sr. Mendonça Falcão, pedindo
também a entrada do América
no Torneio Roberto Gomes Pe-
drosa.

As moças se reúnem num sa-
lão de beleza, na Rua Guarani,
e desde segunda-feira, quandorealizaram uma assembléia pa-ra decidir a passeata contra o
Sr. Mendonça Falcão, estão fa-
zendo faixas e cartazes de pro-testo ao dirigente paulista, que,
segundo elas, "morre de ódio
por ver que Minas agora tem
o melhor futebol do Brasil e
nada tem a dever a cariocas e
paulistas".

Gremistas crêem que padre
Réus ajuda nas vitórias
e fazem doações semanais

. Parto Alegre (Sucursal) — Uma parcela das gratifica-çoes dos jogadores do Grêmio deverá ser depositada nofim do ano numa conta especial em nome das obras assis-tenciais das quais é patrono o falecido Padre Réus, de SãoLeopoldo, a quem milhares de gaúchos atribuem muitosmilagres, ainda não confirmados por autoridades religiosas.
O treinador Carlos Froner, também de São Leopoldo,

é um dos adeptos e leva sempre consigo uma imagem do
padre. Os jogadores aderiram à devoção do técnico e resol-veram fazer as doações para que o Grêmio seja auxiliadona conquista do hexacampeonato.
PADRE PROTETOR

Além das vitórias freqüentes
e dos títulos sucessivos, quemuitos atribuem ao apoio do
padre Rcus, tido como gre-
mista até por adversários, as
jogadores contam um episódio
recente, ocorrido com o apoia-
dor Sérgio Lopes. Êle vinha
de Caxias do Sul, no seu car-
ro, com a família, algumas se-
manas atrás, e sofreu um aci-
dente, entrando em cavaletes
de sinalização colocados na es-
trada, sem iluminação. Sérgio
perdeu a direção e chocou-se
contra o acostamento da rodo-
via. O carro ficou quase des-
truido. mas nem êle nem os
familiares sofreram qualquerarranhão. A imagem do pa-
dre Rcus, colocada no vidro
traseiro, igualmente ficou in-
tata.

Depois disso, todos os joga-
dores que têm carro usam
imagens do padroeiro, « exem-
pio de Sérgio Lopes e Carlos
Froner.
NÔVO RITUAL

Antes do treino das terças-
feiras, cada jogador do Grêmio

possa por revisão médica', vai
à balança conferir o peso e re-
cebe o prêmio, caso> o time
tenha vencido ou empatado no
domingo. O cerimonial, êste
ano, tem mais um item: após
sair da balança, o jogador diz:"Que o Padre Réus não esque-
ça mais o Grêmio" e Inscreve
uma doação num caderno espe-
ciai, sob a rubrica "Padre
Réus".

Froner confere, anota e guar-da tudo numsi gaveta de sua
mesa, fazendo uma prece no
sentido de que,'na próxima se-
mana, o cerimonial seja repe-
tido. As contribuições não po-
dem ultrapassar a NCrS 50,00
c o bolo final, no fim do
ano, ainda não tem destino,
mas será com certeza, doado a
alguma instituição beneficente.

No início era só Froner, que
há anos tem o Padre Réus co-
mo padroeiro. No Internado-
nal, no Cruzeiro, no Juventudp,
cm todos os times que dirigiu,
sempre esteve presente a ima-
gem do religioso.

Na grande área
Armando Nogueira

Aimoré Moreira rodou do Palmeiras, do-
mingo passado: o time que dirigia apanhou
de tres a dois ão Guarani, a torcida ficou
indignada com o técnico, houve até quem
quisesse agredi-lo e, meia hora depois do jô-
go, o homem caia, perdendo o emprego.

Maldito emprego êsse de treinador de ju-
tebol: o sujeito é técnico da seleção nacional,
é técnico ãa seleção paulista, acabou ãe le-
vantar, com o time ão Palmeiras, o campeo-
nato mais importante já realizaâo entre clu-
bes, no Brasil — o Gomes Pedrosa — e, no
fim, só porque perdeu cinco pontos em São
Paulo, mandaram-no ir "criar galinhas emTaubaté".

É o tipo áa profissão que não recamenão
a amigo meu.

* * *

Por isso é que Zagalo, dando lugar mo-
desto em seu coração ao sucesso com o time
do Botafogo, dizia, outro dia, pelo rádio:

— Não me iludo com essas vitórias: en-
quanto as coisas andam bem, eu sou exaltado
a torto e a direito. Quando começarem as der-
rotas, e elas podem demorar, mas clhegam
sempre, a primeira cabeça a prêmio será aminha.

Está certíssimo o nosso amigo Zagalo.

Vejam a situação de Gentil Cardoso: em
meia-áúzia de jogos, o Vasco deu-lhe tama-
nho cartaz que o velho marechal chinês, com
a corda lôda, chegou a dominar não apenas otime mas a própria torcida. Erguia os braços
à boca âo túnel, recitava um sábio hindu, e amultidão exploáia nas arquibancadas, incen-
ãianão ãe vontade a equipe inteira.

De repente, o Real Madri baixou, ma área
do Vasco, metenão-lhe seis gols em. poucomais ãe uma hora: seis a um. O Marechal
peráeu a inspiração, nunca mais' recitou
Ganãhi e, para não acabar falando sozinho
às massas, tem, agora, que recorrer a um mé-todo ãe preparação fisica que êle mesmo ex-
plica ser de origem alemã.

A base âo sistema é velocidade e resis-
tência. Se vai dar certo, ninguém sabe; o quesei, porém, é que o método pode muito bem
ser chinês. O nosso marechal não ãeve estar
abrindo o jogo porque podem chamá-lo de
subversivo, mas, isso está me cheirando a coi-
sa de Pequim.

Há pouco tempo, outro filósofo chinês,
chamado Mao Tsé-tung, meteu-se nas águas
do Iang-tsé, e, com setenta e tantos anos, na-
dou cinco horas sem parar, levando na es-
teira o time da Guarâa Vermelha.

E a fórmula anunciada por Mao Tsé-
tung era exatamente: velocidade e resistên-
cia.,.

RECEITA DE VITÓRIA

Não se trata de querer meter lenha na
fogueira, mas, a poucos dias de um jogo entre
cariocas e paulistas, no Maracanã, leio em um
jornal de São Paulo, Jornal ãa Taráe, o se-
guinte comentário sobre a seleção da Guana-
bara: "Os paulistas, dia 26, não precisam
tomar muito cuidado com os cariocas. Devem
explorar o jeito acadêmico de jogar dos cario-
cas e, caso joguem Fidélis, Brito, Leónidas e
Paulo Henrique, na defesa, há mais facilida-
de. No ataque, basta evitar que Paulo Borges
ache espaço para jogar. Se êle não conseguir,
os cariocas perdem tóda a força de ataque..."

Subtítulo da reportagem: "Está fora de
moda o famoso e sempre respeitado futebol
carioca".

* * *
BOLAS DE PRIMEIRA — Os goleiros

europeus já têm o truque para neutralizar a
ordem de devolver a bola imediatamente de-
pois dos primeiros quatro passos: dão quatro
passos, entregam a bola ao beque, o beque
devolve, êies dão outros quatro passos — e
ficam nisso, fazenâo cera. Mas, Eunápio ãe
Queirós, que é instrutor ãos árbitros, acha que
a esperteza não pega: se o goleiro insistir nes-
sa jogaâinha, o juiz vai aplicar o espírito da
lei, punindo com tiro livre indireto a cera ira-
tolerável. ^ O Fluminense não perde a cabe-
ça, nunca: a Feáeração Carioca ãe Futebol
queria convocar o méáio Suingue para a se-
lecão. O Flu peâiu üesculpas, preferinão que
levassem Denilson. Manjaram, não? A convo-
cação, agora, representaria uma alta sensível
110 preço âo passe àe Suingue que o Flumi-
nense pretende comprar ao Palmeiras. Por
falar em Palmeiras: sabem vocês quantos jo-
gadores o Palmeiras tem, distribuídos por em-
préstimo em diversos clubes do País? Apenas,
vinte e três,...

Frederico
apita Minas
x São Paulo

Frederico Lopes foi escolhido
para juiz do jogo entre pau-listas e mineiras, sábado, no
Estádio Minas Gerais, sendo os
dois juizes da Federação Mi-
neira e faltando, ainda saber
o horário da partida, pois os
paulistas querem Jogar às 17h
e os mineiros às 15h30m. Os
paulistas sairão de Belo Hori-
zonte no domingo, vindo dire-
tos para o Hotel Plaza Copa-
cabana, onde ficarão hospeda-
dos. Os paulistas informaram
que só querem treinar no Ma-
racanã.

Portugueses
tentam penta
em São Paulo

A equipe portuguesa que1
participará da V Volta Ciclis-
tica Internacional do Estado de
São Paulo, tentando ossim o
seu titulo consecutico, passou
ontem pelo Rio e já sc encon-
tra na Capital paulista, onde
treinará levemente, hoje e
amanhã, p-iia a prova de sá-,,.
bado. O.s portugueses vieram
desfalcados de João Roque e
Leonel Miranda, este por estar •
contundido e «quêle por ter de
participar do Grande Prêmio
das Nações, domingo, em Pa-
ris.
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Cariocas jogam bem e derrotam chilenos por 1 a
s^. ., O LrUL Radiofoto JB.UPI JoílO AféOSd fl BtíSÍUo .Gentil não
intercede
por ninguém

Os jogadores Bianchini a
Ananias íoram proibidos da
treinar cm conjunto, ontem, no
Vasco, e Gentil Cardoso disse
que a proibição partiu do Pre-
sidente João Silva, e por isso
não podia lazer nada om íavor
dos dois jogadores, porque se-
não "serei mandado embora e
não posso perder o dinheiro do
leite dos netinhos".

Segundo Bianchini e Ana-
nias. o técnico Gentil Cardo-
so lhes disse que foi Brito
quem o.s delatou como jogado-
res indisciplinados, e que não
se esforçam em campo duran-
te as partidas, mas ambos ex-
plicaram que não acreditam
que íoi Brito quem conversou
a este respeito com o Sr. João
Silva e sim o próprio treinador.

SURPRESA

Tão logo chegaram ontem de
manhã em São Januário, Bian-
ctiini e Ananias receberam
ordens para apenas participa-
rem de um individual que se-
ria orientado à. parte para eles.
Os jogadores se indignaram
com a medida e quiseram sa-
ber os motivos. Procuraram o
Diretor de Futebol e o Sr. Davi
Moreira explicou que o assunto
estava entregue ao técnico da
equipe e, na írente de Gentil
Cardoso, mandou que os joga-
dores resolvessem este assunto
com o treinador.

Gentil, então, tentou conven-
cer os jogadores a não fazerem
qualquer indisciplina e que
ambos treinassem individual.

Bianchini, porém, logo re-
trucou:

Se eu não posso treinar
conjunto, muito menos indivi-
dual, não acha?

j 
' Quanto a Ananias, concor-

dou em treinar.
No íinal do individual, no

entanto, Ananias dirigiu-se a
I Gentil Cardoso:
i — Será possível que o senhor,
I um técnico de gabarito e res-
¦ peitável, não pode íazer com1 que eu treina em conjunto?

Afinal de contas o Vasco está
me cerceando o direito de
exercei' a profissão.

Gentil, entretanto, respon-
deu:

Olha. meu filho, se eu
consentir que você treine, es-
tarei indo contra a ordem do
presidente do clube e isto re-
presenta minha saida imedia-
ta. Serei mandado embora e
não posso perder este dinhel-
ro do leitinho dos meus netos,

Bianchini, por outro lado,
argumentou que vai íalar com
o Sr. Joáo Silva e pedir uma
carta que o autorize a pro-
curar nôvo clube. E afirmou:

Aqui no Vasco a falsida-
dade i m pera. Gentil, por
exemplo, já está quase com
contrato assinado para ir pa-
ra o Paissandu, que lhe ofere-
ceu NCrS 2 200,00 mensais en-
tre luvas e ordenados, e não
fala nada sobre este assunto,
tembora saiba que seus dias
estão contados no Vasco.

América
deve ficar
mesmo no Rio

O América nâo jogará mal*
cm Vitória, porque os dirige**-»
tes dos clubes locais telefona-
ram, ontem, para o Presidên-
te Wolney Braune dizendo que
não será possível interromper
o campeonato capixaba para a
¦realização de dois jogos, en«
quanto que as partidas em
Brasília também estão amea-
çàd-LS, porque a cota oferecida
é muito pequena.

Em virtude do cancelamento
dos jogos, Evaristo vem pou-
pando os seus jogadores, de-
vendo começar a exigir mais
deles na semana da partida
com o Vasco, pelo campeona-
to carioca. Edu não vem par-
ticipando dos treinos, .porque
está sentindo dores na virilha
direita.

O Diretor dc futebol, Sr. Ta-
deu Júnior, disse que ainda
tentará um jogo para o dia 2fi,
em Brasília, pois hâ um mês
recebeu convite para Jogar, en-
tretanto, o que vem atrapa-
lhando, até agora, as negocia-
ções, é a quantia de NCrS 3 mil
oferecida. ¦ •

O dirigente explicou que por
esta quantia não será possível
a exibição.

O treino coletivo dc ontem à
tarde, terminou com a vitória
dos titulares por 1 a 0 sóbre
os reservas e um empate com
os aspirantes por 2 a 2. Os ti-
mes jogaram assim: Titulares
— Ita, Gilson, Alex, Aldeei e
Wilson Valença; Marcos (Ta-
deu; e Ica: Joâozinho, Antu-
nes, Almir (Tonei) e Eduardo.
Reservas — Marialvo, Zé Car-
los, Luciano, Lima e Dias; Mar-
cos e Pará; Jorginlio, Ernesto,
Almir e Artur. Aspirantes —
Arésio, Paulo César, Luís, Mar-
co e Zé Carlos; Renato c Ange-
lo; Jonas, Clésio. Valdo e Ti-
ninho.

Os gols foram marcados por
Almir e Eduardo para os titu-
lares, Jonas e Tininho para os
aspirantes e Antunes, no segun-
do tempo, novamente para as
titulares.
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Quintano rebate, evitanáo a-investida ãe Roberto, que correu sem esmorecimento até o fim

Falcão diz que convocou Pele
para não esquecerem seu nome

Sl -I íl I>'lllln iCilniiv.-nll Dn •ila>à'*£ã r.*l. _.. _-.. _.'_._.._- '._ ISâo Paulo (Sucursal) — Pe-
lé não formará na seleção pau-
lista, tendo sido dispensado lo-
go após a revisão ir.édipa de
ontem, mas deverá estar no Rio
na próxima segunda-feira, jun-
tamente com a seleção paulis-
ta, pois sua convocação f o i
uma espécie de homenagem,
para que no futuro seu nomo
conste de todos os selecionados
paulistas, segundo informou o
Sr. Mendonça Falcão.

Ontem Pele compareceu' ao
exame médico, acompanhado
do médico do Santos, Dr. ita-
lo Consentino, q u e explicou
que o jogador estava em pre-
cárias condições físicas. Segun-
da-feira, entretanto, estará' no
Rio e na quarta-feira entrará
em campo antes da partida
paulistas x cariocas, para ser
homenageado.
ADEMIR CORTADO

Ademir da Guia foi cortado
da seleção por não ter com-
parecido' ontem, até às 15 ,ho-
ras, para fazer revisão medi-
ca. O jogador encoiitra-se no
Rio e, segundo o técnico Ai-
mora, recebeu em tempo a con-

Belo Horizonte (Sucursal)) —
A seleção' mineira faz hoje ã
tarde, no campo da Frimisa,
em Santc Luzia, o seu primei-
ro coletivo para á partida de
sábado contra a seleção pau-
lista, nesta capital, em come-
moração ao segundo aniversá-
i'io do Estádio Minas Gerais,
quando o técnico Marõo fará
duas substituições no time* que
empatou com os cariocas, co-
locando Caldeira na ponta-es-.
querda e Poças dc zagueiro
central.

O jogo com a seleção uru-
guaia, marcado para hoje à
noite, foi adiado desde segun-
da-feira pelo Coronel José Gui-
lher me, Presidente da Fe-
deração Mineira de Futebol,
que, em telefonema à CBD pe-
diu o seu cancelamento porque
as uruguaios até aquele dia náo

vocação. Em seu lugar será
convocado Pais, da Portuguê-
sá de Desportos. Batáglia, em-
bòra não tenha comparecido
pela manhã, à tarde esteve no
Morumbi, sendo incorporado
ao selecionado.

De todos os jogadores que
passaram pela revisão médica,
o grande problema parece ser
Carlos Alberto, com inicio de
distensão no adutor da coxa
direita. Paraná, Baldoqui, Cló-
vis e Rildo, estavam resinados,
mas, na opinião do médico da
seleção, Dr. Sena Manso, ne--
nhum deles apresenta caso
grave.
RILDO VAI JOGAR

O lateral-esquerdo Rildo, do
Santos, desmentiu as noticias
de que pediria dispensa por
encontrar-se esgotado e afir-
mou que jogará, "pois estou
ein minha melhor fase e não
perderei á oportunidade de
mostrar meu futebol".

O • médico da seleção decla-
rou, depois da revisão, que não
há nenhum caso grave, ape-
nas o de Carlos Alberto pode-
rá inspirar maiores cuidados,

mas éle espera "recuperá-lo *
para o. jogo de sábado contra
òs mineiros". *./ .
O MAIS JOVEM

Clodoaldo, do Santos, é . o
mais jovem de todos os joga-
dores convocados para a sele-
ção. Está com 17 anos, enquan-
to o mais velho é o lateral-cs-
querdo Ferrari, com 30 anos.

O goleiro Picasso, que deve-
rá ser o titular, é o jogador de
mais peso, com 87 quilos, sen-
do os mais leves Paraná e Ri-
yelino, com 66 quilos.

Dc.uma forma geral, os ata-
cantes convocados pesam . em
média cerca de 67 auilos. As
possíveis defesas são mais pc-sadas, acusando uma média de
75 quilos.;
MÉDIA DE IDADE

- A média de idade dos joga-
dores é de 24 anos, sendo esta
a lista de jogadores que fize-
ram ontem revisão com suas
idades: Jurandlr (26), Flávio
(23), Dudu, (24), Picasso (28).,
Baldoque (21), Clóvis (26),
Batáglia (26), Rivelino (22),
Clodoaldo (17), Paraná (25),

Minas treina com duas alterações
haviam comunicado se viriam
ou não. .

TIME MUDADO

No treino de hoje à tarde,
no campo da Frimisa — esco-
lhido pelo técnico Maráo paraficar longe da torcida que tem
vaiado o goleiro Raul — o.pon-
ta-esquerda Caldeira, do Amé-<
rica, será escalado no time ti-
tular, indo Silvinho. que teve
ótima atuação contra os cario-
cas, para a direita, e saindo Zé
Carlos II.

Outro que terá oportunida-
dade na seleção é o zagueiro
central Poças, do Nacional,
substituindo Grapete, dispen-
sado para poder atuar pelo
Atlético nos jogos contra o
Goitacás, cafnpeão fluminense,
em disputa da Taça Brasil.

Nás demais posições o técnico
vai manter os mesmos jogado-
res, formando o time titular
com: Raul, Pedro Paulo, Poças,
Caio e Eberval, Dirceu Alves e
Zé Carlos; Silvinho, Tostão,
Evaldo e Caldeira.

Ò técnico | tem lamentado
que, para esta .seleção mineira,
nao possa contar cóm os me-
lhores jogadores, sendo obriga-
do a formar praticamente com
elementos que seriam normal-

mente segundo e terceiros rc-
servas, pois a seleção mineira
ideal seria "Raul (Hélio), Pe-
dro Paulo, Vander, Procópio,
Nc.eo, Wilson Piazza e Dirceu
Lopes; Natal (Buião). Evaldo
(Laci), Tostão e Hilton Oli-
veira (Caldeira ou Tião)."

Mesmo assim Marão acredi-
ta que, no jogo com os paulis-

. tas, a seleção não vá. de-

Edu (18), Babá (23), Dias
(24), Ferrari (30), Rildo (25)
e Carlos Alberto (23).

Os jogadores da Portuguesa
de Desportos não comparece-
ram ao Morumbi e estão libe-
rados até amanhã, pois jogam
hoje no campeonato contra o
São Sento. Os jogadores da
Portuguesa que se encontram
nesse caso são: Ratinho, Félix,
Zé Maria, Ivair e Pais, este¦último convocado ontem paraa vaga deixada por Adlnir da
Guia.

O atacante Toninho sòmen-
te se apresentou ontem à noi-
te, mas disse ao técnico Aimo-
ré Moreira, necessitar de mais
tempo, pois precisa resolver
assuntos particulares, tendo
sua justificativa sido aceita.
Toninho dormiu no Morumbi
com seus companheiros e já
participará do individual e ba-
te-bo!a de hoje cedo.

A possível equipe para jogar
contra os mineiros deverá ser:
Picasso, Carlos. Alberto (Zé
Maria), Jurandlr, Dias e Rildo;
Clodoaldo e Rivelino; Paraná,
Flávio, Babá e Edu.

cepcionar apesar de ter de en-
írentar Pele;'" O Sr. Mendonça Falcão ten-
tou ontem, còm ò Coronel José
Guilherme, colocar o jôgc Atlé-
tico x Goltacaz pela Taça Bra-
silvna preliminar da partida
entre as seleções mas o Atléti-
co não vai aceitar esta pro-
posta. Outra coisa com que a
imprensa mineira não se con-
forma é estar a CBD promo-
vendo os joge-s da festa de ani-
versário dc Estádio e, com isso,
quem ganha o dinheiro das
rendas é ela. A CBD. a Fe-
deração Carioca, a Federação
Paulista, a Legião Brasileira
de Assistência, enquanto os mi-
neiros ficam sem nada, apesar
de pagarem ingressos mais
caros.

Santiago âo Chile — A se-
leção carioca, representando
o Brasil, derrotou a seleção
do Chile por 1- a 0, ontem à
noite, no Estádio Nacional,
com um gol de Roberto, de
cabeça, escorando um córner
cobrado na direita por Má-
rio, em partida de bom nível
técnico, em que os brasilei-
ros impressionaram pelo es-
pirito de equipe e pelo entu-
slasmo.

O juiz foi o chileno Rafael
Hormazabal, auxiliado por
Jorge Cruzat e Domingo
Massaro, com atuação que
não influiu no resultado do
jogo. A renda foi calculada
em 30 mil dólares (cerca de
NCr$ 81 mil).

JOGO IGUAL

As equipes se apresenta-
ram com as seguintes esca-
lações: Seleção Carioca —
Manga, Fidélis, Zé Carlos,
Leônidas e Paulo Henrique;
Denilson e Gérson; Paulo
Borges, Mário, Roberto e
Paulo César. Chile — Oliva-
res, '-.erly, Adriazola, Quin-
tano e Herrera; Hodge d
Prieto; Araya, Reinoso, Leo-
nei Sanches e Fouilloux.

Os cariocas estiveram mais
agressivos no início da par-
tida, que foi disputada sob
temperatura de 10 graus.
Embora os times estivessem
armados em sistemas idên-
ticos — ambos no 4-3-3, pois
Paulo César e Leonel San-
ches recuavam para auxiliar
o meio-campo —, os visitan-
tes mostravam mais dispo-
sição e ganhavam a maioria
das jogadas divididas, per-
manecendo mais tempo com
a bola no campo adversário.

Paulo Henrique ameaçou
com um chute perigoso aos
5 minutos e logo depois qua-
se os chilenos fizeram gol
contra, mas Olivares conse-
guiu defender. Paulo Borges
completou boa jogada toda
de primeira aos 16 minutos
nas costas de um adversário
e Fidélis se afobou desper-
diçando o rebote com chute
para fora.

Os chilenos procuravam
utilizar contra-ataques rá-
pidos, quase todos pela di-
reita, com apoio de Berly,
que empurrava Araya para
linha de fundo. Leonel San-
chez também preferia atuar
por aquele setor, mas Paulo
Henrique, sempre com aju-
da de Paulo César, desfazia
com categoria todas as com-
binações.

Os cariocas intensificaram
seus ataques entre 25 e 30
minutos, mas a melhor
oportunidade até então foi
dos chilenos, através de Leo-
nal Sanchez, que chutou no
ângulo esquerdo de Manga,
proporcionando espetacular
defesa ao goleiro.

Manga voltou a destac.u--
se aos 37 minutos, defen-
dendo um potente chute de
Foilloux no canto esquerdo,
com absoluta segurança. Os
cariocas se retraíram no i'i-
nal do primeiro tempo e no-
vãmente Manga brilhou aos
41 minutos, defendendo no
ângulo um chute de enderò-
ço certo.

VITÓRIA NO FINAL

Os cariocas retomaram o
domínio das ações no início

Aréosa e Basilio Calazans
Envinilos Especiais dn JU

do segundo tempo e quasemarcaram aos 6 minutos,
quando Paulo Borges errou
o chute na marca do pênalti
e a jogada ficou dividida en-
tre Olivares e Denilson, ctfni
vantagem para o goleiro,
que chegou antes.

Mário desperdiçou boa
chance aos 12 minutos, chu-
tando forte, mas por cima
do travessão, depois de mn/-
tar no peito, e os chilenos
voltaram a pressionar a par»
tir daí. Manga salvou um
gol olímpico de Sanches aos
15 minutos e o gol dos bra-
sileiros surgiu no minuto se-
guinte. »

Mário encarregou-se áa
cobrança de um córner pela
direita e a bola veio na me-
dida para Roberto, que ga-
nhou no pulo dos zagueiros
e cabeceou certeiramente
para o ângulo esquerdo de
Olivares.

Aos 20 minutos, Rinaldo
entrou no lugar de Paulo"
César, que dava sinais dé
cansaço, e o • time cariotAt
melhorou ainda mais de pro-
dução, conseguindo criar
novas situações de gol, não
aproveitadas.

Os chilenos trocaram Hod-
ges e Prieto por Garcia/ e
Anpuero aos 24. minutos, e
foram para o ataque em
massa a partir dos 30 mi-
nutos. A defesa carioca mos-
trou, então, que estava em
condições de suportar a
pressão, comportando-se
màgnlficamente, principal-
mente Manga, que esteve
perfeito nas outras vezes em
que foi chamado a intervir.

Melhores foram Manga e Gérson
MANGA — Teve o tipo da

atuação que se pode chamar
de perfeita. Foi calmo, segu-
ro e, em dois ou três lances,
evitou que o Chile marcasse
em bolas quase que indefensá-
veis.

FIDÉLIS — Esteve íirme na
marcação, bom na cobertura
e só falhou um pouco em re-
lação ao apoio, principalmente
no primeiro tempo, quando po-
deria ter ido mais à frente.

ZÉ CARLOS — Jogou uma
partida tranqüila, levnndo
sempre vantagem nas bolas pe-
lo alto, o que deu grande tran-
qüilidade aos outros elementos
da defesa.

LEÔNIDAS — Por causa do
seu bom entendimento com Zé
Carlos e Paulo Henrique, pôde
jogar uma boa partida. Seu
maior mérito esteve nas ante-
cipações, embora tenha feito,
também, boa cobertura e mar-
cação.

PAULO HENRIQUE — Foi
de todos o que mais trabalho
encontrou pela frente, pois o
ponteiro Araya lhe deu sempre
preocupação. Apesar disso.
ainda encontrou fôlego para

apoiar, cumprindo ótima atua-
ção.

DENiLSON — Destruindo
com a habilidade costumeira,
surpreendeu pelos bons passes
que conseguiu para os compa-
nheiros do ataque, tornando-
se uma das principais figuras
do jogo, pela sua eficiência.

GÉRSON — Foi uma das
melhores figuras do campo.
Incansável no trabalho dc ar-
inação e destruição, demons-
trou uma incrível força de
vontade durante todo o jogo.
conseguindo ainda passes ex-
celentes.

PAULO BORGES — Embora
tenha, criado várias situações
de perigo, errou em tentar sem-
pre as jogadas pelo miolo, on-
de não havia espaço para jo-
gar. Outro erro que cometeu
foi o de não usar a sua co-
nhecida velocidade.

ROBERTO — Lutou do prin-
cipio ao fim da partida, com
uma coragem inaudita. Levou
pontapé á vontade mas nunca
se intimidou. Teve ainda, o
mérito de marcar o gol da vi-

tória, num lance em que su-
biu òtimamenté para mandar,
de cabeça, a bola no canto es-
querdo do goleiro chileno.

MÁRIO — Foi esforçado^
correu muito mas não pro-
curou se deslocar para receber
as bolas. De qualquer manei-
ra, ainda encontrou condições
de levar o perigo à defesa ad-
versaria, chegando a perdei- al-
guns gols.

fPAULO CÉSAR — Féz o que
se pode chamar de uma parti-
da exclusivamente tática, pois
Zagalo o mandou fazer o 4-3-3
pelo meio. além de exigir a sua
presença no ataque. Sua subs»
tituição por Rinaldo deveu-se,
exclusivamente, ao cansaço.

RINALDO — Começando a
jogar na frente, logo depois
passou a íazer o papel que Pau-
lo César vinha cumprindo, h
íoi muito útil no.s minutos fi-
nais quando o Chile procurou
desesperado o empate. De um
modo geral, jogou muito mais
do que vem fazendo no Flu-'
minense.

Berly foi destaque no Chile
No selecionado chileno os

melhores jogadores íoram o
lateral-direito Berly, o vetera-
no Leonel Sanches e a revela-
ção Araya, na extrema-dlreita,
todos correndo muito e tentan-
do as jogadas de goKna base
da velocidade.

Leonel Sanches começou pe-
la esquerda, e quando notou
que Araya' estava bem, deslo-
cou-se para a direita, tentan-

OS EXAMES

do tabelinhas. Mais. tarde,
quando o.s cariocas pressiona-
ram. passou para a armação e
usando de sua experiência
orientou seus companheiros.

A defesa, de uma maneira
geral, comportou-se bem. mos-
trando excelente noção de co-
bertura e antecipação, o que
fêz com que o goleiro Olivares
não tivesse grande trabalho,
sendo batido apenas por uma
bola indefensável.

No meio de campo, Hodgea
e Prieto sustentaram um due-
lo que acabou perdido pela
falia de fôlego, sendo ambos
substituídos no meio do se-
gundo tempo, já sem pernas e
impossibilitados de agüentar, o
ritmo dos brasileiros. Foulloux'1
e Reynoso não tiveram chance,
sendo sempre batidos pelos za-
gueiros do seleção carioca.

:, 7. ¦¦¦:77,,-7-;::;,;;:,:í7.7:-;v7-:7-777,;7

'¦AA-7;'' ;...,. J-,

.,;:'"-' IM&iSÊÊMyyMLL AA-7.:
¦77.7: 7,-77777/ ;. .¦¦..¦¦ - _^M^s&^

^D-HÁ =AÍ AlU?.-: '^
¦¦lí**::7-,.: 7;7!;7:,Si...:,77.!à?:' íi77".5.7 . «**« <G$mm
h **» , *• ->&^*MtiÍjfiH.^tt»_& ;-A'-:-: -7 $&&*?*%¦&***¦'•"' 

"¦¦¦;¦¦

yy ^1 BS^B wêêê^- í$^$$êm •* J_____m___\\W__^_^M
j____\\\\ \\\\___f _t__W.__u____^^S^^ y ¦*M-M..'3__%w_È- '•'''- .é_______\\-_.3r>^___\ _9___W

-W^___w_\\\\\\\__-\WK 'H. jHflW_^^^^MjEiBstòSflf}g^^
KHHP^V 'aÉi^^l y__t 

Jjg^^Ba^MBwraflttgs^

^^fâ^>|w.-|^E^H Hreiiifl lnH______^^^__^_iÉÉÍI _Hi'' -^ ^ib-'*-- roi-infl
I^^MMsj^ -;'' ¦;_ lg.| -^aW

^^H ^^^^^^| ______â^íiffii«^-v^S' *•¦" ^-i - - ' *-"^Hb WSf

H»^-!j£»^ii^9_S i**?___r - i ?

WÊ ____HÍL- *' ' '-^^aH^.^.^

> ^*™Í2^^£j' ¦*¦>' ™J _j__W^ _^__J_£ÈS^^^^Ha -::'¦¦*>''

f*

Carlos Alberto e Riláo, do Santos, fizeram ontem os exames médicos
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MAHARISHI
MAHESH
YOGI
A volta do homem que conquistou os Beatles

TERESA CRISTINA RODRIGUES
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O sofrimento ê o pagamento de nossas próprias dívidas"
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JORNAL DO BRASIL - RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 1967

Maharishi Mahesh Yogi já esteve
no Brasil em outubro de 66; passou
por Porto Alegre e Rio onde fundou

t cen tros de Meditação Transcendental.
Féz conferências de 17 horas conti-
iiuas conquistando cerca de 1200
adeptos, merecendo comentários joco-

tsos por parte de leigos e mantendo,
uma polêmica com o professor de ioga
Jean-Pierre Bastiou.

'' Agora a sua volta, anunciada para
outubro pela Sociedade Internacional
de Meditação, causa a maior curiosi-
dade. Todos querem ver de perto o

¦ íiiósofo hindu que orientou os Beatles
durante um retiro espiritual em Ban-
gor — norte do Pais de Gales — inter-
rompido por horas pela morte de
Brian Epstein.

O RETORNO , -/

No mês de julho, Maria Teresa Ro-
. drigues Magalhães, Secretária da SIM
do Rio, encontrou-se com Maharishi
no Lago de Braies — fronteira da
Itália' com a Áustria. Na ocasião o
mestre hindu dava um curso de ini-

, ciação de sua filosofia a duzentas pes-
soas de tòdas as partes do mundo.

De inicio éle não aceitou o con-
vi te de retornar ao Brasil. Alegou que

•não tinha sido bem recebido, nem
compreendido, pelos brasileiros. Mas,
sabendo do trabalho constante das
entidades do País, entusiasmou-se e
confirmou sua vinda a fim de conti-

• nuar a sua doutrinação em busca de
novos adeptos.

Com sua viagem em outubro pró-
ximo, Maharishi iniciará a sua oitava
volta ao mundo. Em tôdas as grandes

, cidades do mundo já foram fundadas
Sociedades, das quais é Presidente,
e éle as visita anualmente, pois "seus
ensinamentos, cujas práticas não po-
dem ser obtidas através de livros ou
tratados, só podem ser transmitidos
por mestres espirituais perfeitos com
práticas altamente secretas, de cora-
ção a coração". O primeiro centro
fundado fora da Índia foi o de Los
Angeles, o maior de todos. Depois es-
tendeu sua filosofia a tôda Europa e
Ásia.

A SIM do Rio, que tem sede em
Copacabana, está-se organizando para

p, chegada de Maharishi: um curso
de preparação espiritual já foi ini-
ciado e o local tornou-se pequeno para
o número de pessoas interessadas.

Átô então, os antigos adeptos do filo-
sofo reuniam-se semanalmente para
meditar em conjunto, projetar filmes
sobre a índia e conversar sobre a filo-
sofia de Maharishi. Entre os oitocen-
tos adeptos cariocas, . ençontram-se
operários, médicos, advogados, jorna-
listas e artistas.

O FILÓSOFO, COMO Ê

Para um ocidental a figura de
Maharishi Mahesh Yogi é completa-
mente estranha. Medindo 1.50m, de
longos cabelos e barbas, tem todos os
hábitos de um filósofo oriental. Passa
os dias sentado sobre as pernas, brin-
cando.com uma rosa nas mãos. Uma
uma longa túnica branca e sandálias
de couro, bem simples. Fala durante
horas, sem demonstrar o menor can-
saco ou mudança de'atitude. Gesti-
cuia pouco e como único adorno usa
um colar semelhante a um rosário.

Alimenta-se de verduras, mel mis-
turado com água e leite com semoli-
na. Come uma vez por dia. Vez por
outra experimenta castanha de caju
com molhos servidos em pequenos
potes.

Maharishi estudou Física na Uni-
versidade de Alahagad e conviveu du-
rante treze anos com Swami Brah-
mananda Sarawasti Maharji, consi-
derado na Índia como o Maha Yoraj
(o Maior Mestre Ioga) e como encar-
nação de Brahmananda (ou Conscí-
éncia Cósmica). Nesse retiro espiri-
tuai em Uttar-Kashi, nos Himalaias.
Maharashi adquiriu os ensinamentos
filosóficos da meditação transcen-
dental.

Logo após a morte de seu mestre
Maharishi fundou em Rishikesh, às
margens do rio Ganges, a sua Aca-
demia de Meditação onde tôdas as
primaveras treina discípulos vindos
de diversos paises, para serem dou-
trinadores do Movimento de Regene-
ração Espiritual.

O QUE PRETENDE

Maharishi Mahesh Yogi transmite
os ensinamentos de um sistema "mui-
to simples de meditação proíunda
que conduz a atenção em direção à
magnificência interna da vida. Essa
meditação, denominada transcenden-
tal, realiza-se quando o homem aban-
dona as superfícies da vida para a
profundidade do ser."
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Beatles, um intervalo no retiro

Depois de falar horas seguidas sô-
bre o que- pretende esta filosofia, êle
ensina a cada um dos adeptos, indi-
vidualmente, seu sistema de medita-
ção. Para tal é necessário que diga

^jÍM^^^^^^p'^á#0br^6^
especificas pessoais. Mantra é um

¦ som de algumas vibrações, que ser-
ve para sutilizar a qualidade do ho-
mem. Quando essas vibrações satis-
fazem perfeitamente as necessidades.
expandem-se e influenciam qualquer
criação.

"Ide para o centro de vossa per-
sonalldade, aquele campo que é a
fonte de tôda sabedoria, toda felici-
dade, tôda paz e tôda criatividade"
— escreve Maharishi em seu livro
Meditação Profunda, traduzido para
o português pela SIM do Rio.

"Devemos manter a ligação da
vida exterior com os valores internos
do Ser e então todos os caminhos da
vida externa serão mais atraentes e
compensadores."

"Hoje em dia só ouvimos falar dc
tensões, de sofrimento, de miséria e
de tôda a sorte de crueldade, além de
desconfiança e caos na vida do ho-
mem. Isto só é devido a ter sido per-
dida, na vida individual, a ligação
com a vida externa".

"E a meditação não é aquela com-
preendida no Ocidente, onde costuma
ser considerada como uma coisa su-
perficial, com aquela concepção de
que basta escolher uma linha, sen-
tença ou pensamento, passando a pen-
sar sobre isto. Permanecer sempre no
nível mental pensante é parecido com
tentar explorar as diferentes cama-
das de um lago nadando só na super-
ficie. Todo o desconhecido deve ser co-
nhecido".

"Tôda aquela ideologia de matar
o desejo, de matar o ego, de aniquilar
a mente, tudo isto não é para o ho-
mem do mundo. Constitui o caminho
monástico para o monge que se
afasta do mundo, permanecendo em
silêncio nas cavernas e nas florestas.
Mas o homem mundano tem a sua
vida cheia de desejos, cheia de senti-
mentos de amor e de tôda a espécie
de sentimentos. Uma tar vida mun-
dana também é para proporcionar li-
berdade, uma liberdade eterna, para
usufruir prazeirosainente o Reino do
Céu na Terra, aqui e agora".

"A concentração não é o primeiro
passo para a meditação. Ela é a fi-

xação da ciente em um só ponto,
quando isso ocorre a mente fica presa
ao ponto e depois de algum tempo
não é mais atraída. A concentração
é estática enquanto a meditação é di-
nâmiça",,

"Os que não sabem indicar um ca-
mlnlio direto costumam afirmar que
a concentração constitui o primeiro
passo a ser conquistado. Quando isto
não ocorre, alegam que está faltando
força de concentração".

"O sofrimento é o pagamento de
nossas próprias dividas".

"O sofrimento e a felicidade sáo
como a escuridão e a luz: não andam
juntos. A razão não aceita que o so-
frimento seja necessário para se
apreciar a vida. A luz é apreciada em
virtude da própria luz e não em vir-
tude da escuridão anterior. O ho-
mem não nasceu para sofrer".

"Aceitamos cem por cento a teo-
ria do destino. Ao mesmo tempo pcei-
tamos cem por cento a teoria da ação,
da liberdade do homem. Ambas são
paralelas e não se contradizem. Em
tòdas as ocasiões o destino está pre-
sente. O destino é o nosso próprio
procedimento do passado".

"O passado é o passado. Dez ou
mil anos passados. O passado vai até
onde podeníos acreditar nele. O pas-
sado significa algo que pertence a
uma época passada".

"A Auto-Rcalização é o Ser reali-
zado na sua plenitude: 100% de feli-
cidade, vazio de qualquer experiência
objetiva".

"Os que interpretam na base do
sofrimento a vida de Cristo e a sua
Mensagem estão interpretando erro-
neamente. Aquele que disse que
o Reino do Céu está dentro de nós e
que Eu e Meu Pai somos um como
poderá estar sofrendo? A mensagem
tle Cristo foi a da Bem-Aventurança.
Como o sofrimento poderá estar J.ga-
do com Aquele que foi tôda a alegria
e'tóda Bem-Aventurança e que predi-
cou tudo isto?"

"A Consciência Cósmica atingida
pela meditação transcendental é uma
coisa parecida como estar alriplamcii-
to desperto em Si mesmo. É só assim
que podemos dar a entendei", polis)
dentro do domínio da palavra nào
podemos definir, efetivamente, o que
Êle c".
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O "FESTIM"
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MÚSICA |
RENZO MASSARANI

Acontece que, também na-
queles maravilhosos anos
italianos entre 1550 e 1650,
a música florescia com tama-
nha beleza e fantasia, que
fecundíssimas eram as obras
e grandes as lutas entoe as
várias facções. Amadurecia a
ópera, a grande aspiração
itálica: a polifonia teatrali-
zada, renovada, dos músicos
(Vecehi, Gabrieli, Venosa,
Frescobaldi.) contra o tea-
tro monódico da antiga Gré-
cia dos literatos (Bardi, Vi-
cente Galilei, Peri, Caccini,
Monteverdi). Hoje sabemos
que venceram êstes últimos,
que o melodrama nasceu de
Monteverdi e não de Vecehi.
Mas Vecehi e seus amigos
significaram, musicalmente,
tanto como seus rivais.

Com Vecehi, havia o qua-
trocentão Adriano Banchieri
(Bolonha, 1567.), que se quei-
xava: "Agora, veio a mania
do drama e parece que, não
escrevendo música represen-
tativa conforme aquela mo-
da novíssima (o estilo mo-
nódico) em lugar de obser-
var as boas regras do con-
traponto, acabaremos sendo
eliminados da ordem dos
músicos." A monodia encon-
trava sua fórmula definitiva
em 1607 com Monteverdi. A
polifonia humanizava-se
com Vecehi: "A imitação do
sentimento humano, o estu-
do e a busca do Verdadeiro,
o conceito conforme o qual
a música não é menos poe*
sia do que a própria poe-
sia..." E: "O agradável com
o grave são correlativos. -O
riso é quase sempre teste-
munha de certa hilaridade
na alma: que, por natureza,
gosta de recrear-se e descan-
sar."

Adriano Banchieri procla-mava-se admirador de Mon-
teverdi, mas continuava com
Vecehi; por causa das suas
polifonias, os contemporâ-
neos o apelidavam de anti-
quario. Mas seu Contrappun-
to Bestiale alia Mente, ma-
drigal animalesco, quer con-
den ar os contrapontistas
tradicionais. Sua vivacidade
alegre, colorida, onomato-
paica, representativa, teria
eternizado seu nome, mesmo
se este não estivesse tão li-
gado aos inícios de outra re-
volução musical italiana da-
queles dias, o baixo conti-
nuo. Suas óperas procedem
por canções madrigalísticas,
precedendo num certo sen-
tido as óperas de Weill que
(como o Mahagonny destes
dias) procedem por canções
popularescas. Saviezza Gio-
venile c Pazzia Senile, La
Nobilissima Anzi Asinissima
Compagnia delli Briganti
delia Bastina e este Festino
delia será dei Giovedí Gras-
so Prima di Cena são algo de
bem definitivo e genial.Eram apresentadas como
verdadeiros espetáculos, com
movimento cênico e a inclu-
são de intermédios orques-
trais, danças e diálogos im-
provisados.

Ignoro qual tenha sido a
contribuição moderna, na
realização paulista calcada
sóbre a transcrição e inter-
pretação de Bonaventura
Somma; mas sei que éste ve-
lho amigo era um músico
grandemente honesto e ca-
paz, e que Valter Lourenção— o animador do concerto
de segunda-feira — demons-
trou-se artista muito sério esensível: com toda certeza,
então, assistimos a uma re-construção inteiramente fiel.E belíssima: a obra-prima doantiquário Banchieri levou o
público da Sala Cecília Mei-
reles para um mundo ideal
de sonho, nôvo para nós, en-tusiasmante. O público eraterrivelmente restrito; a co-lônia italiana, por exemplo,
ignorou em peso a celebra-
ção oferecida pelo Instituto
Cultural Ítalo-Brasileiro deSão Paulo. Mas os 34 canto-
res do Grupo Coral paulis-ta, os instrumentistas e atéos tradutores dos textos parao português teriam mereci-
do bem outra acolhida. Os
madrigalistas foram guiados
por Valter Lourenção, pro-fessor de Filosofia Oriental,
Línguas e Ciências; até
Adriano Banchieri, que de-
testava os literatos e só que-ria os músicos, diante desta
rara avis teria mudado deidéia.
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O CASO DE PERSON
CINEMA

O Caso ãos Irmãos Naves, em estréia
esta semana, reconstitui com vigor cine-
matográfico è febre de depor, de teste-
munhar, uma história autêntica que.-an-'
tes de erro judiciário, é um documento sô-
bre o abuso de poder e o sufocamento das
garantias individuais. Quando se íaz um
filme realista, importa menos a íidelida-
de ao andamento da trama do que a in-
terpretação. Embora o chamado erro. ju-
ãiciúrio de Araguari, leve a data de 1937,
sua força como condenação do arbítrio
c do olvido das leis supera as limitações do
tempo. É, por sua brutalidade e insólito,
uma tragédia que, desde a divulgação em
letra de fôrma, pela imprensa, prendia,
chocava, indignava. Dai, no processo do
roteiro, Luís Sérgio Person e seu colabo-
rador Jean-Claude Bernadet terem pre-
ferido o tom documentário ao trabalho de
recriação do realismo. E O Caso dos Ir-
7nãos Naves é sobretudo um testemunho
— "na medida em que se pode tomar do
passado um exemplo, uma advertência (eu
quase diria, uma consciência)" — que nos
torna, sejam quais forem as nossas Idéias,
inexoravelmente solidários. Um filme quenos atinge quase fisicamente a consciên-
cia. A eventual demagogia dêste ou da-
quele efeito perde a gravidade ante a fôr-
ça de convicção com que as imagens im-
põem a sua verdade. Mais uma vez, como
ante São Paulo Sociedade Anônima, sau-
ciamos em Person a testemunha.

ESTILO

Person, que vê com suspeição "o su-
cesso de Godard e o sutil desprezo de
Francesco Rosi" (o cineasta de Salvatora
Giuliano/O Bandido Giuliano), acha que"em matéria de linguagem, o nosso cine-
ma deve adotar o vale-tudo". Diz queconscientemente recorre "a este ou àque-
le filme", aproveita "éste ou aquele movi-
mento de câmara", e mistura "sem ne-
nhum constrangimento qualquer estilo".
Contradição com a sua desconfiança em
relação a Godard? Segundo Person, "há
cm uma parte de nossos teóricos e cl-
neastas uma preocupação exacerbada
pela modernidade, que deve ser enten-
dlda e não pode vir desacompanhada de
sinceridade, se quisermos fazer filmes que
penetrem, realmente, em nosso público".Acha que "o que há por aí camuflado de
moderno é geralmente um romantismo
ultrapassado, cujas convenções e clichês
se escondem debaixo de um formalismo
cintilante". E frisa: "Um cinema vol-
tado para uma ordem de temas em queo problema do outro, a descoberta do
próximo, tende sempre a afunilar-se em
torno de um esquema quase único, o do
conflito amoroso-sentimental-passional-
carnal ou intelectual (como o introduziu
de certa forma Antonioni, a partir de
VAvventura) — (...) em todas as suas vã-
riantes e disfarces, os melhores possíveis(Pierrot le Foú) e, em particular, a sua
especificação sutil ou concreta como pro-blemática sexual — não leva a nada, não
satisfaz um propósito autenticamente mo-
derno e renovador." !

COMUNICAÇÃO

O cineasta de O Caso dos Irmãos Na-
ves se preocupa principalmente com o
problema da receptividade do cinema bra-
Sileiro por seu próprio público no mer-
cado interno. Diz que é urgente ganhara batalha do público, superando a "ridí-
cuia Cifra de 50 a 60 mil espectadores" à
qual tem ficado limitada a platéia do
cinema nôvo no Rio e em São Paulo. "Tò-

ELY AZEREDO

das as Mulheres tío Mundo. é um _casoisolado" — talvez, acrescento eu, porquenão seja um cem de- submissão Is regri-
nhas contenãisams e demàj.ôlglras do ci-
nemanovismo... É o próprio Person
quem diz: "A certa altura da efervescên-
cia CN, falou-se j muito em comunica-
ção (...) mas, ria verdade, continuou-
se a fazer filmes para amigos, para a cri-
tica, para festivais^ (sobretudo para ês-
tes), relegando-se a um segundo plano o
espectador comum, ao qual todos os fil-
mes deveriam destinar-se (...)",

O cineasta é extremado, nesse ponto:"A comunicação com o público deve ser.
enfrentada com todos os riscos, sem mô-
do de eventuais falências artísticas, de
certo modo irrelevantes, no momento".
Na boca de um artista, há uma conota-
ção de absurdo. Mas o pior absurdo se-
ria uma cinema de pretensão popularsem acesso ao público.
"SÃO PAULO S/A"

Um flash-back sóbre o filme anterior
de Person: "São Paulo Sociedade Anôni-
ma era para mim um longo processo de
raciocínio, executado através da observa-
ção do comportamento da classe média
de nossa cidade, que não consegue sair de
si mesma e aceita passivamente o seu
destino estéril. O final, ou melhor, as ce-
nas finais do filme, continham a conclu-
são desse processo iniciado antes mesmo
dos letreiros iniciais. Os falsos finais do
filme, em que são jogadas e desenvolvi-
das falsas soluções, até a revelação do
verdadeiro final, no qual não há solução
pela ausência de condições do persona-
gem, constituíam-se em revelação do fil-
me. O momento-chave 'em 

que um pro-cesso de raciocínio, reduzido aos seus ele-
mentos principais, seria capaz de trans-
mitir ao espectador, mediante a emoção
nele suscitada ao longo da trajetória dos
acontecimentos, uma compreensão de sua
própria situação, de sua incapacidade,
não se desviando o filme para soluções
externas que fatalmente cairiam ho uto-
pico, quando não no demagógico",

Acha Person que Isso foi compreendi-
do "por uma parte do público", e por isso
continuou a Insistir em seu "modo de en-
tender e fazer filmes". Afirma: "É assim
mesmo que eu vejo o cinema. Um cine-
ma cujo tempo presente seja a sua ma-
teria e o seu fim. Um cinema até anti-
estético, se fôr o caso, um drama anti-
eterno (porque o tempo não está para
catedrais góticas!), um cinema voltado
à realidade presente, destinado a servir
k realidade presente sem moralismos de
segunda ordem".

Sem dúvida, na heresia sobre estéti-
ca (inadmissível, obviamente), e no fil-
me que agora nos propõe, fica bem nitl-
da a mudança de orientação no diretor
que, em São Paulo Sociedade Anônima,

•não se furtava a influências godardia-
nas e aos morceaux de bravoure forma-
listas. Mas, em defesa de Person — pela
franqueza com que dçfende uma língua-
gem subordinada ao público, a fim de
atingi-lo e transformá-lo — acho que é
preciso não confundir com oportunismo
o senso de oportunidade evidenciado pe-
lo Caso dos Irmãos Naves.

Está composta a representação
dos artistas aceitos na I Exposição
Jovem Arte Contemporânea, pro-
movida pelo Museu de Arte Con-
temporânea da Universidade de São
Paulo. O Júri de Seleção foi com-
posto pelos críticos de arte Walter

, Zanini (representante do Museu),
José Geraldo Vieira, o escultor Ca-
ciporé Torres (êstes eleitos pelos
artistas) e aprovou os concorren-
tes seguintes:

Alceu Sandanha Coutlnho, Ali-
pio Raimundo Viana Freira, Amé-
lia Pasqualina, Antônio Henrique
Amaral, Avatar Morais, Bin Kon-
do, Carlos Alberto Fajardo, Carlos
Bratke, Celso Barbosa, Cláudio
Tózzi, Cibele Varela, Donato Fer-
rari, Eisaburo Mori, Esmelindo Nar-
din, Eunibaldo Tinoco, Francisca
Carolina do Vai, Francisco Biojo-
ne, Frederico Jaime Nasser, Fred
Santo, Gilberto Salvador, Helena
Wong, Hisao Ohara, Humberto
Miranda, Ionaldo de Andrade Ca-
valcânti, Janete Chican, João Osó-
rio Brzezlaski José. Carlos César

Ferreira, Jo.sé de Moura Rezende
Filho, Juan Ramon Capote Moreno,
Kcnichi Kaneko, Léo Barcelos Dex-
heimer, Luís Dalkmin, Luis Edu-
ardo Casal dei Rei, Luis Paulo Ba-
ravelli, Marcos Schmidt, Mariselda
Bumasny, Marlene Bergamasco,
Neusa Maria Aguiar Brito, Pier,
Luisi, Regina Vater, Reinaldo
Eckenberger, Ricardo Amadeu Jr.,
Rudi Pitágoras Alves, Sérgio Caires
Becber, Sérgio Sister, Suzana Lobo
Teresa Nazar, Tomoshlge Kusuno,
Van Acker e Vitor Décio Gerhard.

A mostra a ser inaugurada no
dia 20 próximo, na sede do museu,
no Parque Ibirapuera, reúne ártis-

. tas até a idade de 35 anos, nas se-
ções de pintura, escultura, desenho
e gravura, permanecendo aberta
até o dia 19 de outubro, preten-
dendo a direção promover, em co-
laboração com a Associação dos
Museus de Arte do Brasil, a circula-
ção da exposição em outras cida-,
des do País.

ANTONIO MAIA

AMEAÇAS INACEITÁVEIS
TEATRO | YAN MICHALSKI

Parece-me urgente e impor-
tante que a classe teatral em pê-
so e os setores mais esclarecidos
da opinião pública tomem uma
posição decidida contra uma cam-
panha de pressão, e até de inti-
midação, que começa a ser desen-
cadeada contra o teatro brasileiro
por certos grupos radicalmente
conservadores. A pretexto de uma
pretensa necessidade de moráli-
zar a linguagem dos espetáculos,
esses grupos pretendem, na reali-
dade, impor ao nosso teatro uma
espécie de censura complementar,
se possível ainda mais hipócrita,
puritana e inadmissível do que a
censura oficial. Em vez de apro-
veitarem os meios de divulgação
de que dispõem para abordar tan-
íos problemas verdadeiramente
cruciais que vêm sendo enfrenta-
dos pelo teatro brasileiro, eles pre-
ferem desencadear uma tempesta-
de num copo dágua, apontando —
com evidente desconhecimento de
causa, ou então com evidente má-
fé — o palavrão e a pornografia
como as falhas mais-graves da vi-
da teatral carioca.

Quero deixar bem claro,, que
está longe de mim a idéia de fa-
zer a apologia da sordidez, da v.ui-
garidade usada sem motivação ar-
tística convincente. Se a campa-
nha a que me refiro concentrasse
o seu fogo sóbre os espetáculos de
revista, que há muito se vêm es-
pecializando na mais grossa obs-
cenidade, gozando para tanto de
uma inexplicável tolerância e
cumplicidade da censura, teria
todo o meu aplauso. Idêntica seria
a minha a,tltu_e se os ataques se
dirigissem à grossura, à lndecên-
cia, ao sistemático embotamento
mental, à Imoral e cruel explora-
ção da ingenuidade de. certas ca-
madas populares, que caracterizam
os programas de determinados ca-
nais da nossa televisão. Mas nada
leva a crer que seja este o tipo
de sordidez que os puritanos pro-
curam combater; eles evitam cui-
dadosamente dar os nomes aos
bois, não costumam citar sequer
um único espetáculo que os tenha
chocado e, imprimindo às suas
acusações um tom extremamente
generalizado, acabam por lançar a
pecha de pornográfico sobre todo
o nosso teatro — inclusive sobre
o mais sério.

Com efeito, examinando algu-
mas insinuações contidas nos ar-
gumentos que têm sido usados, ou
mesmo procedendo simplesmente
por eliminação, chegamos à ine-
quívoca conclusão de que a ofen-
siva se refere principalmente, ou
até exclusivamente, a três das re-
centes realizações mais significa-
ticas do teatro carioca: Volta ao
Lar, Qucridinho c Dois Perdidos
numa Noite Suja; e ainda, por an-
teclpação, a outras peças de sc-
melhante qualidade e importância
que possam vir a ser lançadas
dentro em breve.

A LINHAGEM CHOCANTE

Tanto na obra de Pintei- como
nas de Plínio Marcos e de Charles
Dyer hâ, sem dúvida, um elevado
número de palavrões e algumas si-
tuações que transcedem as fron-
teiras da moral burguesa conven-
cional; mas quem vive na segunda
metade do século XX e experimen-
ta na própria carne as pressões de
toda espécie — sociais, existenciais,
metafísicas, morais —, que estas
peças refletem, será dificilmente
capaz de se sentir ofendido pelalinguagem usada .pelos três jovensautores: esta linguagem é uma
conseqüência direta e inevitável
das condições nas quais se encon-
tram os personagens das penas. Se
há algo de imoral, algo que mere-
ceria ser atacado como indecente,
não são os palavrões, que são uma
conseqüência, e sim, as condições,
o status quo, as circunstâncias, quesão uma causa. Nos três casos, ape-
sar dos palavrões — ou melhor, in-
dependentemente dos palavrões —
trata-se de obras que honram a in-
tellgência da dramaturgia con-
temporânea e cuja encenação hon-
ra o teatro brasileiro. Ora, os pro-motores da campanha de moral»-
zação não se dão sequer ao traba-
lho de colocar èm discussão a cx-
pressão intelectual, artística e hu-
mana das obras que condenam.
Para eles, uma peça onde há pa-lavróes, ou onde são debatidos sem
hipocrisia graves problemas de
moral sexual, ou onde a extrema
miséria é apresentada tal como ela
realmente é, não passa de lixo.
Não passaria dc lixo, por exemplo,
a obra de Harold Pintor, universal-

mente consagrado como um dos
mais importantes e profundos dra-
maturgos da atualidade. Uma atl-
tude como esta, é evidente, pode
comprometer seriamente, pelo seu
primarismo e provincianismo, o
prestígio da cultura brasileira pe-
rante a ..opinião pública mundial.
Um argumento que revela clara-
mente a distância que separa ês-
ses grupos conservadores da men-
talidade teatral do nosso tempo,
consiste em estranhar qua desta-
cados atores e atrizes se prestem
a trabalhar nesse tipo de peças
chocantes. Ora, atribuir ao ator
ou à atriz uma responsabilidade
moral pela linguagem de um pa-
pel que êlcs interpretam eqüivale
a atribuir-lhes também uma res-
ponsabilidade pelas propriedades
morais dos personagens que lhes
coube desempenhar: uma senhora
distinta não poderia, impunemen-
te, fazer o papel de uma. prosti-
tuta, e assim, por diante. E.sta tese,
todos o sabem, acha-se inteiramen-
te ultrapassada há muitas décadas.

Não há, felizmente, o menor
perigo de essa tacanha pregação
alcançar setores verdadeiramente
significativos do nosso público
teatral. Contrariamente ao que os
puritanos procuram ingenuamente
insinuar, a platéia teatral brasilei-
ra não é composta, hoje em dia,
de velhos lúbricos; ela é, na sua
imensa maioria, dominada pela
juventude. Foram os jovens que
contribuíram decisivamente, por
exemplo, para o avassalador su-
cesso de Volta ao Lar e Dois Per-
didos numa Noite Suja. Os jovens
vão ver estas peças não para ouvir
palavrões, e sim porque sabem que
se trata de obras densas e inten-

. samente polêmicas, capazes de
enriquecê-los intelectual e huma-
namente — independentemente
dos palavrões. Os jovens não se
deixam dominar pelos preconcei-
tos, e sabem que o fato de ouvir
alguns palavrões ditos num palco
.não lhes prejudicará a sensibilida-
de moral, não fará deles pessoas
humanamente menos ricas, menos
válidas. Os jovens sabem, final-
mente, que os conceitos artísticos,
como os morais, não são imutáveis,
e que na época atual, quando o
teatro está passando por trans-
formações essenciais em toda a
sua conceituaçâo de forma e de
conteúdo, seria ridículo falar na
convencional e ultrapassada exi-
gencia de uma linguagem elevada
no palco. A poesia do teatro do
século XX não é a poesia dos ale-
xàndrinòs, mas sim a poesia do
choque Um dos grandes méritos
do teatro moderno foi o de ter
conseguido cristalizar uma nova
concepção de poesia cênica, adap-
tada à mentalidade da existência
contemporânea e amplamente ba-
seada justamente na noção do
choque: choque visual, choque au-
ditivo, choque intelectual e — por
que não — choque moral. Assim, os
jovens sabem que, para sentir poesia
no teatro hoje em dia, basta ir ver
Dois Perdidos numa Noite Suja.
Negar esta evidência eqüivale, em
matéria de atitude cultural, a que-
rer banir das nossas salas de con-
certos toda música posterior a
Tchaikovsky, sob o pretexto de
que não é bonita.

Se os responsáveis pela cam-
panha se limitassem a expor as
suas convicções a respeito do pro-
blema. teríamos de respeitar, em-
bora sem compartilha-los, os seus
pontos-fle-vista: é claro que quem
se sente ofendido por peças com
palavrões, deve se abster de ir vê-
las. Mas o que me parece suma-
mente grave nessa campanha é o
seu velado — não muito, aliás —,
tom de a nu . e a pressão que
ela procura exercer a favor da
pior das censuras — a a
ra resultante da intimidação. Os• produtores teatrais não podem ce-
der, na escolha do seu repertório,
diante dessas pressões que lhes
acenam indisfarçàvelmente com
medidas repressivas, não se sabe
bem de que espécie.

Tenho a convicção de estar
interpretando . corretamente o
ponto-de-vista de toda a classe
teatral brasileira, e de estar de-
tendendo os mais altos interesses
da nossa cultura, ao rebater cate-
gòrieamente, como inaceitáveis,
essas insinuações ameaçadoras.
Numa época em que o teatro bra-
sileiro luta com todas as suas fôr-
ças para preservar o mínimo de
liberdade de expressão que a cea-
sura policial ainda lhe deixa, é
triste constatar que .íí-:'..!!-
ais dispomos- a exigir, nesse serjf,
critérios aincia mais rigorosòá, in-
tolerantes e retrógrados.

PANORAMA

DAS LETRAS
LIVRO BARSA — G7 — Sob

a supervisão dos editores da
Enciclopédia Britânica, acaba
de sair o Livro do Ano Barsa
de 1967, contendo os princi-
pais acontecimentos ocorridos
no mundo no ano de 1966. É
essa a terceira vez que a Barsa
entrega aos proprietários da
Enciclopédia Barsa èsse impor-
tante complemento, que serve
para atualizá-la anualmente.
Com amplo noticiário, farto
material fotográfico e sobeja
documentação, o Livro do Ano
Barsa de 1967 é indispensável'
a todos que precisam estar in-
formados com detalhes sobre o
que vem acontecendo pelo
mundo.

SOBRE VILA-LÔBOS —
Pesquisador culto e de extraor-
dinária sensibilidade artística,
Heitor Vlla-Lôbos colheu e re-
criou, eruditamente, as maii
puras canções de nosso povo,
através dele ouvidas e aplaudi-
das em todo o mundo. A car-
reira do grande maestro e com-
positor é contada para a infãn-
cia e a juventude po livro de
Arnaldo Magalhães de Giaco-
mo, Vila-Lôbos, Alma Sonora
do Brasil, que, nesta época de
falsos valores musicais impôs-
tos comercialmente, bem po-
deria ser leitura obrigatória
nas escolas. Ilustrações de Os-
valdo Storni, Edições Melhora-
mentos, 4." edição.

"PENSAMENTOS" DE PAS-
CAL — Pesquisador que abriu
caminho à ciência moderna,
através de suas experiências
sobre pressão atmosférica,
Pascal foi igualmente militan-
te religioso, polemizando cm
torno da doutrina cristã, co-
mo seu ardoroso defensor. Sua
obra máxima, Pensamentos,
série de notas pòstumamenie'
reunidas em volume, surge
agora em tradução do profes-
sor Alcântara Silveira, o qual
assina, também, uma introdu-
ção analítica do texto, cm que
ressalta no escritor cristão "o
esforço para a santidade, a as-
piração para, ultrapassando-se
a si próprio, aproximar-se da
perfeição realizada em Jesus
Cristo". Editora Cullrix.

"ATLAS DE ANATOMIA"
— Os estudantes de nível mé-
dio contam agora com uma ex-
celente obra, fundamental pa-
ra um conhecimento elemen-
tar da constituição orgânica
do homem. Trata-se do Atlai
de Anatomia (o Corpo Huma-
no), elaborado sob a orienta-' 
ção do Professor Ernesto Lima
Gonçalves, com mais de 40
ilustrações a cores, todas
acompanhadas de textos expli-
cativos, nos quais o rigor cien-
tifico alia-se a uma perfeita
clareza exposi tiva. Comple-
menta o volume índice alfabe-
tico dos termos empregados.
Edições Melhoramentos.

HISTÓRIA DE CANTU — A
civilização helênica, em seus
múltiplos aspectos, políticos,
militares, religiosos e culturais,
é o tema do volume quarto da
História Universal, de Cesare
Cantu, agora em texto de bõl-'so. O historiador nos fala de
Espnrta e de sua austera edu-
cação, da democracia atenien-
se, das batalhas de Maratona t
de Salnmina, cia guerra do Pe-
loponeso e da decadência de
Atenas, estudando, também, a
Macedónia e a época de Ale-
xandre Magno, com suas con-
quistas e realizações. Tradução
de Savério Fittipaldi. Lança-
mento da Edameris.

"PSICOLOGIA GERAL" —
Situado entre os grandes mes-
tres europeus em psicologia,
Mira y López, após a Revolu-
ção Espanhola, trouxe para a
América do Sul seus ensina-
mentos, formando escola na Ar-
gentlna, no Uruguai e no Bra-
sll. Uma de suas obras íunda-
mentais, pois se trata de uma
Visão panorâmica da matéria,
incluindo propósitos, métodos
de abordagem e questões teó-
ricas, é, sem dúvida, Psicologia
Geral, que agora atinge a ter-
ceu-a edição brasileira. Prela-
cio do professor Lourenço Pi-
lho, ressaltando a importância
do autor. Edições Melhoramen-
tos.

BUDISTAS E ZEN-BÜDIS-
TAS — Originário da índia, o
budismo, religião das mais an-
tigas entre aquelas atualmente
professadas, e x p a n d iu-se na
Ásia, adquirindo feição própria
na China e no Japão, ainda
que basicamente fiel a seus pri-
mórdlos doutrinários e morais.
Os diversos aspectos dessa
crença, através dos tempos e
na atualidade, são mostrado»-
en'. Texlo.s Budistas e Zcn-llu-
distas, volume organizado, pre-
fadado c traduzido por uma
dns grandes autoridades brasi-
leu-as no assunto, ou seja. o Dr.
Ryokan R. M. Gonçalves, pro-
fessor do Departamento de His-
tória da Universidade de São
Paulo e monge budista. Clftssi-
cos Cultrix:

-'¦>



PANORAMA

DA NOITE
TRAVESTI — O Drink es-

tá apresentando o show Coque-
tcl ãe Bonecas n.° 1, com a
participação de Fabete, Jeane,
Suzy Hong, Shirley, Giselle e
Mileni. Direção de Soares Pi-
lho. Dois conjuntos para dan-
çar, com os crooners Dlna Gon-
çnlves e Paulo Edmundo. O
Drink é a boate de show que
cobra o menor couvert do Rio:
sete cruzeiros novos por pes-
soa.

RETORNO — Juarez, o or-
gunista, retornou ao Sarau,
onde toca para jantar das 20
ãs 22 horas. A boate do Leme
continua a ter música bem ba-
lanceada, tendo Luis Bandeira
e Teresa Kury como crooners,

TÍPICO — O Bierklause, cer-
vejaria do Lido, está preten-
dendo contratar conjunto tipl-
co alemão, para animai-, ainda
mais, suas noitadas.

INAUGURAÇÃO — Sexta-
feira passada, inaugurou-se a
boate Strike, que funciona ane-
xa ao Copa teme Boliche.

MOBILIÁRIO — O Chico
Rei, até o final do mês, troca-
rá mesas e cadeiras. As atuais,
verdadeiras obras de arte an-
tiga, são incômodas.

DECORAÇÃO — Quem es-
treou decoração nova foi o Ma-
riu's Inn, no melhor estilo eu-
ropeu. O niglit-club possui dis-
coteca moderníssima, renova-
da semanalmente.

PIAP — Será fechada para
redecoração, dia 20, o Plaf,
agora propriedade- de . Jorge
ótimo e Mauro Travassos.
Inauguração prevista para os
primeiros dias de outubro.

MINI — Estreará, no Lis-
boa à Noite, di» 4 de outubro,
a fadista Maria Valejo, que faz
suas apresentações de mini-
saia. Dizem que a cantora pos-
sui corpo escultura],

VIAGEM — Partirá, hoje,
para Portugal, onde permane-
cera durante dois meses, o Sr.
José Esteves Saramago, pro-
prietário da Adega de Évora.
Aproveitará da oportunidade
para contratar atrações inter-
nacionais para seu restaurante
típico português.

"STRIP" _ o Gaslhjht, após
temporada de Gasolina e Car-
minha Mascarenhas, apresen •
tara show de strip-tease.

LANÇAMENTO _ Em data
ainda a ser marcada, será lau-
çado, no Chez Toi, o primeiro
compacto duplo da composito-
ra Zenith Rossi, cujas músicas
são interpretadas pela cantora
Marai Maia.

BATEAU — A fim de poder
atender às solicitações dos par-
ticipantes do Fundo Monetário
Internacional, o Bateau-Mou-
che será reforçado por mais
duas lanchas de ig-ual catego-
ria. O Sol & Mar, por outro
lado, já tem marcados vários
jantares e coquetéis.

ESTORIL — Carlos Maçhadd
acaba de ser convidado para
apresentar Deu a Louca cm
Hollywood em Portugal, por
ocasião da inauguração do nó-
vo Cassino de Estoril. O pri-
meiro show do Fred's, especial
para turistas, tem a presença
de Hélio Mota e Cleide Maga-
Ihães.

ATRAÇÃO — Maria Valcsca
c o seresteiro Josemir Barbosa
continuam animando o Pub,
mini-bar do Leme.

FESTEJOS - Luís Alberto
Marinho preparando uma sé-
rie de festas para comemorar
o primeiro aniversário do Sa-
cha's.

' vv

GRITO — O Plaza promove-
rá todas as quintas-feiras, a
parlir dc primeiro de outubro,
grito de carnaval, sob o patro-
cinto da ACC.

PROMOÇÃO — A fim de di-
namizar o Samba Top, Eduar-
do Hudson promoverá, às sex-
tas-feiras, noites de iê-iê-iê,
com a participação de conhe-
cidos conjuntos de música jo-
vem. Na próxima, quem lá es-
tara é o Brazllian Bitles.

S. M.

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA
Assustadora a entrevista que Rap Brown con-cedeu, em Nova Iorque, à famosa OrMna Fallaci. O li-der negro norte-americano diz coisaf alucinantes e fazameaças cuja grandiosiâaãe poãerla trair uma áemên-cia solitária, com seu perigo circunscrito ao próprioBroion, não fosse êle. incontestàvelmente ouvião porseus irmãos ãe côr. Oriana âá um exemplo âessa liáe-rança:

Durante as recentes insurreições negras, êle
âesembarcou em Cambriãge, no Maryland. Todo mun-
ão estava calmo, mas Rap subiu no teto ãe ttm auto-
móvel e cpmeçou a gritar: "Detroit exploãiu, Newark
exploãiu, o Harlem exploãiu. Está na hora ãe Cam-
briâge também exploãir, baby.'". Uma hora mais tar-
de, o inferno estava âesencaãeaão. Houve mortos e fe-riãos. i

A jornalista lhe pergunta se é verãaáe que êle
pretenãia matar Lady Birã, a mulher ão Presiâente
Johnson. Resposta:

Quanâo âigo Lady Birã, é preciso entenâer
Johnson. Esta é uma velha história. Quanâo me cha-

UM LÍDER NEGRO
maram para prestar o serviço militar e quiseram me
manâar para o Vietname, respondi: "Não vou utilizar
êste fuzil para matar os vietcongs. Os vietcongs não
são meus inimigos. Não foram os vietcongs que fize-
ram exploãir a igreja ãe Birmingham em que mor-
reram quatro meninas pretas, e nenhum vietcong ja-
mais me chamou âe negro sujo. Se o Exército me ãer
ttm fuzil para matar o inimigo, começarei matanâo
Lady Birã. O meu inimigo é.ela". É claro que eu pre-
tendia ãizer Johnson, mas se tivesse áito Johnson eles
me manãariam para a prisão. Diante âa minha atitu-
âe, eles se contentaram em me reformar como elemen-
to perigoso e ináesejável "

Noutro trecho âêsse sensacional âocumento,
Oriana Fallaci observa que é âificil encontrar üm ra-.
cista mais racista, mais oãioso'que o próprio Broion.
Resposta:

— É claro que sou racista. Como Johnson, co-.
mo Kenneãy, como Washington e como toáos os ne-
gros, pois toáos os negros são racistas. Não se pode fi-
car neutro nos Estaáos Uniãos: é preciso ficar num

Jornal do Brasil, quarta-feira, 20-9-67, Cad, B — 3

laão ou no outro, sem misturar as côres e as idéias.
Brancos com brancos, pretos com pretos. A integração
não é possível, não nos interessa e não a âesejamos.
Também não queremos um peãaço áos Estaáos Uniãos
só para nós: porque neste caso eles viriam nos bom-
barãear com seus aviões. A única razão pela qual até
agora não fomos bombarãeaâos, é que vivemos nas ci-
ãaães deles. O que*desejamos é ser mestres de nosso
próprio destino, ou seja, comandar quando represen-
tarmos a maioria, possuir a América como eles a pos-suem, como homens livres econômica e politicamente.E nunca nos casarmos com eles, em nenhum sentido
ãa palavra.. O óãio tem um-*papel a âesempenhar. Es-
tou cheio ãe óãio e toáos os negros estão comigo.

\ A entrevista é concluída desta forma sinistra:
Oriana Fallaci — Sr. Brown, uma coisa é falar,outra agir. O senhor está realmente pronto, paramatar?
Rap Brown — Estou pronto para matar. E

tarei.
ma-

JANTAR AS SEGUNDAS

O Ministro. Delfim Neto, o Pre-
sidente do IBCT Horácio Coimbra, o
Secretário Álvaro Americano, os.
Deputados Vieira de Melo, Alves
Macedo e José Colagrossi (com Fer-
nanda), e mais o casal Almeida
Braga, dentre outros, estiveram no
jantar do Deputado Amaral Neto,
anteontem, em seu apartamento do
Flamengo. Êsse foi o segundo da
série que o Deputado iniciou, pois
vem de Brasília todos os fins de
semana, vai direto para Petrópolis,
e na noite de segunda recebe gru-
pos de amigos. Dessa vez o menu
constou de lagosta, frango com
champignons e um prato chinês, à
base de carne.

MASSIFICAÇÃO

Cada vez mais a massificação
dos costumes em pauta: depois- da
roupa pronta para usar, da comi-
da enlatada, a decoração prêt-à-
porter, vendida a preço baixo, em
Paris. O grande sucesso de venda',
nas Galeries Lafayette, êste verão
íoram os móveis de papelão: ca-
deiras, mesas, cômodas. Preço de
uma cadeira: 150 francos, ou seja,
30 dólares. O móvel de papel se
usa durante seis meses, depois á
jogado fora. O que permite uma
casa moldável, com várias faces —
de verão ou inverno; formal ou in-
formal; em diversos estilos.

NEGÓCIOS

O grupo Time-Lije acaba de
comprar 6% do capital dâ Metro
Goldwyn Mayer, da qual o maior
acionista é o Vice-Presidente das
destilarias Seagrams, Edgar Bronf-
man. Apesar de o Time dizer que
se trata, de mais uma inversão de
capital, os observadores prevêm
uma escalada, no sentido de uma
absorção da Metro.

ALMOÇO ESPORTIVO

Ana Amélia e Marcos Carneiro
de Mendonça ofereceram, anteon-
tem, um almoço na sua mansão do
Cosme Velho aos membros da Co-
missão Executiva de Esportes do
Museu da Imagem e do Som, cujo
primeiro depoimento colhido foi o
de Marcos — um dos maiores golei-
ros brasileiros de todos os tempos.

Presentes ao almoço: Manuel
Bernardez Muller, Nilton Santos e
Hércules — duas glórias do futebol
—, e Ricardo Cravo Alvim.

Ana Amélia fêz as honras da ca-
sa e o próprio Marcos serviu o ca-
fèzinho na varanda, após o almô-
ço, que foi tipicamente brasileiro,
com bobó de camarão e sobreme-
sas caseiras.

PICADINHO

, • Tônia Carrero é a estrela da-
peça A Navalha na Carne, que es-
tréia no dia 3 de outubro, com cen-
sura estipulada para 21 anos.

, • Até hoje se fala, com surpresa,
do menor score obtido no recente
Campeonato Aberto dé Golfe, que
íoi o de Bob Falkenburg, campeão
amador desse esporte.

No último fim de semana foram
poucas as esposas de jogadores que
estiveram no Itanhangá, acompa-
nhando os maridos. Todas estavam
trabalhando na Feira da Provi-
dência. *

Em São Paulo, nesses últimos
meses, quase c}ue diariamente acon-
tece uma festa beneficente. É ma-
nia. A mais recente foi a Festa do
Amarelo. Exigência do convite: as
mulheres deveriam aparecer vesti-

das de amarelo.

Sérgio e Maria Aparecida Pais
de Almeida, recém-casados, viaja-
ram para a Europa.

Ainda de São Paulo: a Con-
dessa de La Tour, Consulesa da
França, reuniu em torno de sua
mesa, há dias, um grupo de.
gourmets paulistas, para um jan-
tar que ela classificou como de pan-
tagruélico.

Dentre os muitos cariocas que
estão viajando para São Paulo (fes-
ta de Matarazzo e inauguração da
Bienal), os Tony Mayrink Veiga.

O que pouca gente sabe: Car-
mem é exímia íotógrafa, possui um
equipamento fotográfico digno dos
melhores profissionais e costuma
fotografar tôdás as festas que dá
em seu apartamento da Rui Bar-
bosa.

9 Marina Guisar, com novidade
em sua boutique*. está vendendo as
últimas criações de jóias de Caio
Mourão.

Sueli Pitiglianl, de volta da
Europa, trouxe para o Jirau os úl-
timos lançamentos de discos de iê-
iê-iê.

O Embaixador do Irã Azizollah
Beklik dará uma recepção, no dia
26 de outubro, em comemoração à
coroação do Xainxá e de Farah
Pahlavi, que será realizada nesse
dia. ¦ • " '•¦ • '

Campanha de Reabilitação da
Prostituta: é o mais recente mo-
vimento iniciado esta semana, no
Rio. A Campanha já tem sede: Rua
Conselheiro Lampreia, no Cosme
^elho. Objetivo: recuperar para a
sociedade as moças que esperam
uma oportunidade para abandonar
a prostituição. Dulce Rodrigues é
uma das líderes do movimento.

O professor Ademar Nobrega,
musicólogo brasileiro, está termi-
nando as pesquisas que vem fazen-
do em Lisboa a respeito da música
dos jesuítas.

O Governador Negrão de Lima,
visitando o Trevo dos Estudantes,
dias antes de sua inauguração, disse
a um norte-americano que duvidava
do término da obra no prazo anun-
ciado: "Fica pronto, sim, no dl?,
marcado. E olha: se fôssemos ame-
ricanos, garanto que já estaríamos
na Lua."

O O casal Guilherme Románw
convida para o casamento de sua
filha Vera Maria com Filinto, filho
dos Civis Muller da Silva Pereira.
Será no dia 20, na Igreja de Sáo
Francisco de Paula".

Anteontem foi dia do aniver-
sário de Aluísio Muniz Freire.

E amanhã é o dia da íesta de
Aparicio Basilio da Silva.

Hoje, quem chega ao Rio é a
j ornalista brasileira, que é arte-edi-
tor úo,Harper's Bazaar: Bea Feitler.
.• Ó Rei Olavo, no dia seguinte
a ter assistido ao show Rio Zé Pe-
reira pediu mais três programas do
espetáculo, para levar para a No-
ruégá. ' ¦'-¦¦_ ¦

Depois da reportagem em que
falava das dívidas que freqüenta-
dores do Bateau tinham consigo,
Hubert Castejá já recebeu metade
das contas que estavam esquecidas.

Na área têxtil: já existem, no
mercado (enfim), fazendas para
camisas de homem que seguem a
linha inglesa. De côres vivas ou com
padrões fantasia.

Também tecidos com estampa-
liaí africanas (em geral, jérseis),
que sto a grande moda dêste ano.
As estampas africanas, tipo bou-
bbu, é que ainda não aparece-
ram. E vão demorar.

LÉA. MARIA
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Lair Couto, de Belo Horizonte, veio ao Rio para a Feira da Providência

91 Bv ^^sinl ¦

Maria tia Glória Antici: almoço na barraca'de Minas

NÔVO CORPO

Paulo Ferraz, um dos grandes da navegação
marítima, vai inaugurar, em novembro, no Teatro
República, uma companhia de ballet. ,Os ensaios do
corpo de baile começaram ontem, em sua casa.

MOVIMENTO

Estão no Rio, vindos de S. Paulo: casal Leôni-
das Issler. Ela é filha do Visconde de Sanreo.

De passaportes prontos com destino à Europa::
Helena Dias Garcia* Teresinha Veiga Brito, Marisa
Bockel, Nina Éulcão Ribas.

O sucesso do almoço de Regina Melo Leitão, em
sua casa na Urca, foi o salmão fresco do menu. Al-
moço só de mulheres, dentre elas: Nenê Hermes Li-
ma, Vanda Bojunga, Míriam Cardim, Norika Reiner.

Renato Simões (jornal A Tarde, de Salvador),
recém-chegado da Europa, e já anunciando sua pró-xima viagem para Porto Rico, onde participará de
um Congresso de Jornalistas. ' .

• Sábado próximo, dia de souper: Luís Garcia de
Sousa e Sr.a recebem.

Esperando bebê: a Sr.a Hugo Delamare.

Trabalhando no setor financeiro da Reunião doFMI, junto à Embaixada norte-americana, a Sr.a
Beatriz Cardim.;

Viajou para o Rio Grande do Sul (negócios):Francisco Lins.

Comentário geral dos que assistiram à estréia deO Assassinato da Irmã Geórgia: como a atriz Tere-
sa Raquel engordou. É que seu papel exige a colo-
cação de enchimentos qüe a tornam mais gorda de15 quilos.

TEMPORADA POPULAR
ÉDIPO-REI

HOJE, AS 21HIOM

TEATRO REPÚBLICA

AJA VOCÊ TAMBÉM NO
"MÊS DA AÇÃO PELA INFÂNCIA"

COLABORE COM A CAMPANHA
NACIONAL DA CRIANÇA

Av. Franklin Roosevelt, 23 - 4.° and. Ss/ 401 a 403
Tel.: 32-7866

PROGRAMA DE FÔLEGO

A Reunião do FMI já começou a mobilizar umsem-número de serviços: floristas estão encomen-dando flores até na Bahia, conjuntos musicais,shows de bolso, restaurantes típicos, escolas de sam-ba, terreiros de macumba, lojas de souvenirs, de- "
coradores, banqueteiros e também as mais cinema-tográficas mansões cariocas, piscinas, iates, casasde campo. Oportunidade das melhores da Guana-bara entrar no mercado do turismo internacional.

Anotamos algumas das recepções: dia 21: co-
quetel-gigante no Canecão oferecido pelo FINCOS-TAFF, às 21 horas; dia 22, recepção oferecida peloSr, Rui Leme, no Glória, para os participantes Lee-tures da Per Jacobsson Foundation.

E mais:

. 9r Jantar, dia 23 na Embaixada Britânica, paranumero reduzido de participantes. No mesmo dia,Mr. Harold Johnson, do BIRD, oferece outro jantarpara convidados especiais no Country. Enquanto noSalão Verde do Copa os casais John Mayer e RogerLow oferecem um jantar black tie.

O Dia 25,_um dia cheio: o Ministro Delfim Netoserá anfitrião do almoço no MAM para os governa-dores adjuntos e temporários, diretores executivos esecretários gerais do FMI. À noite, os membros doCredit Lyonnais serão recepcionados com um jan-tar na residência de João Pedro Vieira, do BancoFrancês e Brasileiro. Jantar no Panorama Palace
Hotel, na mesma noite, em homenagem aos repre-
sentantes brasileiros no FMI, oferecido pelo First
National City Bank. As senhoras dos visitantes vão
passear: farão um tour pelas montanhas e depois al-
moçam no Gávea Golfe. À noite, outro jantar-bufeteimportante, na residência do Embaixador da Fran-
ça. O anfitrião será o Ministro de Finanças e Econo-
mia da França, Michel Debré.

No dia 26, jogo no Maracanã, com Pele. Todas
as delegações pediram Pele para os participantes da
Reunião _..

No dia 27, o almoço da Ilha de Brocoió. À noite,
os incansáveis poderão ir a uma festa black tie queocupará todos os salões do Copa.

O Dia 28, almoço e desfile de jóias para as esposas
tíos membros das delegações do Oriente Médio. No
Iate, à'mesma hora, outro desfile de jóias. Para
mulheres de outros delegados. No Gávea Golfe, ter-
ceiro desfile, para outro grupo. Nessa noite, quemnão estiver exausto poderá ir ver o grande espeta-
culo do Municipal, com artistas brasileiros.

»
A recepção cio dia 29, para duas mil pessoas, será -

oferecida pelo Chanceler Magalhães Pinto e pelo Sr. «
Rui Leme.

>
No Palácio do Alvorada, final de festas. No dia

30, haverá um coquetel para 150 pessoas, oferecido •
pelo Presidente Costa e Silva e Sr.a. yy

O Teodoro Quartim Barbosa, Presidente do Banco *
do Comércio e Indústria do Estado de São Paulo, ofe-
rece um jantar para 70 pessoas, no Iate, no dia 25. '

GRANDES DA REUNIÃO

Alguns dos grandes da Reunião do FMI que '
estão para chegar ao Rio:

Dois banqueiros portugueses, figuras das mais
conhecidas em seu país: Manuel Espírito Santo (do '¦
Banco Espírito Santo) e Antônio Champalimaud.

Leopoldo Rotschild, inglês, que aliás ficará no
Luxor — considerado, depois do Copa, o hotel mais
bem aparelhado para receber um grande.

V
Paulo Kreps* do Deustch Bank, que vem da Ale-

manha.

Bert Lindstrom, sueco. , ¦ /
Esses cinco grandes são dos banquefros europeus

os mais conceituados no alto mundo das finanças "
do Velho Continente.

BIENAL VISTA DE FORA

— O número de artistas que participam da Bie- *
nal de S. Paulo é muito inferior ao dos que partici-
pam normalmente da Bienalle de Veneza, com a agra.
vante de que em S. Paulo muito poucos negociantes
comparecem à mostra — comentou o Times, esta se-
mana, tecendo considerações negativas a respeito da '¦
mostra paulista. E diz mais: "Em Veneza, a Cidade '
é dominada pela Bienalle. Em São Paulo não há ves-
tígios da Bienal em nenhum lugar."

Anteontem, no entanto, o Times se contradisse:".. ..a,única mostra internacional de arte que riva- -
liza coma venerável Bienalle de Veneza, em tamanho "
é,prestígio..." "... uma série de recepções'organi-
zâdas por várias delegações nacionais e patronos bra-
sileiros..." "... vim ar fascinante impera nas fes-
tas, ambiente diverso do de Veneza, onde dominam
qs boatos, as intrigas..."

Durma-se com um barulho desses.

ZUNZUM: RECOrSe '

No último fim de semana o Zunzum bateu seu
próprio recorde, só fechando suas portas às oito e
meia da manhã de domingo. Dentre os bailarinds:
Verushka, que devido à suà avançada altura tem o
hábito de dançar quase parada, sem gesticular. Para
não ocupar muito espaço..

y



'4 — Cad. 3, JornrJ da Brasil, quarta-feira, 20-9-8'.

PANORAMA

DO TEATRO
LEITURAS DE PEÇAS NA-

CIONAIS — o Serviço de Tea-
tros da Guanabara organizou,
com a colaboração do Centro
Acadêmico Itália Fnustn do
Conservatório Nacional de Tea-
tro, uma série dc cinco leitu-
ras dramáticas, com obras iné-
ditas (no Rio) de autores bra-
sileiros contemporâneos. A ori-
entação e a direção das leitu-
ras estão a cargo de Rubem
Rocha Filho. A série será inau-
gurada hoje, às I8h30m, no
Teatro Gláucio Gll, com a
apresentação de Vereda da Sal-
vação, de Jorge Andrade, que
muitos consideram como a obra
mais importante do autor de A
Moratória. As outras quntro lei-
turns, que terSo lugar nas qua-
tro quartas-feiras subseqüentes,
sempre no mesmo local e hora-
rio, obedecerão à seguüite pro-
gramação: 27 de setembro, O
Anjo Negro, de Nelson Rodri-

Sues; 4 de outubro, O Desejado,
de Francisco Pereira da Silvn;
11 de outubro, O Rei da Vela,
de Osvnld de Andrade, e 18 de
outubro, Flávia: Cabeça, Tron-
co c Membros, de Mllor Fer-
nandes.

DEPOIS 1)0 ÁLBUM, "A
MORATÓRIA" — Devido à
compromissos de filmagem de
Luís Linhares fora da Guana-
bara, a carreira dc Álbum de
Família, dc Nelson Rodrigues,
no Teatro Jovem, terá dc ser
encerrada já dentro dc duas
semanas, precisamente no dia
1." de outubro. No decorrer do
próximo mês, o Teatro Jovem
lançará, em curta temporada,
uma remontagem dc A Mora-
tórin. de Jorge Andrade, com o
mesmo elenco que interpretou,
há cerca de dois anos, o bem
sucedido espetáculo dirigido
por Cléber Santos, entrando
apenas Tais Moniz Portliiho
cm substituição a Isabel Ribei-
ro. Os outros papeis continua-
rão a cargo dc Paulo Padilha,

Virgínia Vali, Ginaldo de Sou-
sa e Luis Carlos Parreiras. A
estrela da remontagem está
programada para meados de
outubro.

ANIVERSÁRIO DO SNT —
O Serviço Nnclonal de Teatro
vai festejnr, no dia 21 de de-
zem bro próximo, o 30.° aniver-
nário do sua existência: a ins-
tituiçao foi crládá pelo Decre-
to-Lei n.° 92, de '21 de dezem-
bro dc 1937. Êsse decreto afir-
ma, em seu Artigo inicial, que
"o teatro é considerado uma
das expressões da cultura na-
cional e a sua finalidade é, es-
sencialmente, a elevação e a
edificação espiritual do povo"
— um lema que infelizmente,
nem sempre foi observado
pelo SNT nas seus trinta anos
de existência, c que continua
sendo freqüentemente esqueci-
do ainda hoje em dia. O Dire-
tor do SNT, Sr. Meira Pires,
acaba de designar uma comis-
são encarregada de elaborar o
programa dos festejos comemo-

rativos do aniversário, nomean-
do. para integrá-la. Maria Cia-
ra Machado, Aldo Calveí, Cur-
sino Raposo, Hélio T. Brant e
Edvaldo Cafèzeiro.

BIBLITECA DO CONSER-
VATÔRIO — A coordenadora
do Conservatório Nacional de
Teatro, Maria Clara Machado,
estã formando a biblioteca da-
quclc educandárlo, e solicita a
colaboração de todos os que
possuem obras teatrais dispo».-
vels. As doações poderão ser re-
metidas ao CNT (Praia do Fia-
mengo, 132), ou comunicadas
pelo telefone 25-7890, para se-
rem apanhadas. Uma sugestão:
não seria mais Interessante
transferir a boa biblioteca do
SNT para o Conservatório, onde
os livros poderiam ser consulta-
dos tanto pelos estudantes
como pelos interessados em ge-
ral, em vez de manter, sob a
responsabilidade do me_.no ór-
gao e na mesma cidade, dua.*.
bibliotecas separadas?

Y.M.
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VIRGINAL BRASILEIRO ESTRÉIA
Vm virginal construído no Brasil,

segundo plantas e modelos originais
dos mais famosos instrumentos inglê-
ses ão século XVI, será estreado no
concerto que o Conjunto Roberto de
Regina realizará hoje, dia 20, às 2lh,
va Sala Cecília Meireles, como parte
tias comemorações do 10° aniversá-
rio do Instituto Cultural Brasil-Ale-
manha. O virginal, cujo nohie é uma
alusão à preferência que lhe dedica-

HOJE
va a Rainha Elizabeth-I, chamada a
rainha virgem, teve grande voga na
Inglaterra renascentista. O instru-
mento a ser ouvido amanhã foi cons-
truido velo próprio Roberto de Regi-
na, que realizou cursos especiais nas
maiores fábricas de cravos e instru-
mentos antigos dos Estados Unidos,
e que inicia agora a sua própria in-
dústria desses instrumentos no Bra-
sil. Roberto de Regina mostrou-se

entusiasmado com os resultados de
sua primeira experiência, pela quali-
dade excepcional ão som obtido e as
excelentes condições mecânicas do
instrumento. O programa de ama-
nhã será dedicado à música dos gran-
des mestres da Renascença, entre os
quais Orlando di Lasso, Arnolt Sch-
lick, Obrecht, Isaac, Jacopus Gallus,
Costeley, Constanzo Festa, Josquin,
Hans Neusiâler, Conrad Paumann,
Wilky, Janequin e Mateo Flecha.
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MODA
COMO
EU
£

ARMANDO
STROZENBERG

Era verão, 1966: em
tondres, ou em Sainí-Tro-
pez, ou no Cairo — não
importa onde — as na
mod_ circulavam o op,
(motivo), o amarelo-sol
(côr). AAas os mini-vesti-
dos das moças da equipa-
executiva de um supe-
rescritório parisiense eram
iodos laranja. (E laranja é-
a côr do verão, 1967).

E já em mini-saias sob
motivos X, cores Y, e ma-
teriais Z, elas planejam o
que circulará em tondres^
ou em Saint-Tropez, ou no
Cairo — não importa onda
— no verão, 1969.

Isto existe: um supe-
rescritório prevê, faz e or-,
ganiza a Moda. Como?
Maimé Arncdin, chefe-
maior do superescritório,
engenheira, chegando aos
50, viúva há 18, e pionei-
ra no planejamento dc.
moda massificada, ex-
plíca:

— Estamos entrando
numa era em que previ-
são e processamento da'
Moda não mais depen-
dem da divina inspiração
do grand couturier; Moda
é cada vez mais fenóme-
no massivo e, por isto, '
ciência do planejamento,
produção e distribuição
em série.

Fato analisado, estu-
dado, pesquisado pelos ,
sociólogos e economistas
de hoje, a sociedade de
consumo ilimitado tem
na moda construção bas-
tante nítida: produção,em massa (tecnologia', o
prêt-à-porter), informa-
ção ao alcance de mui-
tos mais (veículos de co-
municação de massa),,
poder aquisitivo maior,
conseqüência do ciclo
econômico.

Baseado em técnicas )
do desenho industrial, de
pesquisas de mercado,
de análise de materiais
etc, um superescritório
dêste tipo procura (etconsegue quase sempre)
determinar tendências,
associado aos produtores
de fio sintético, à indús-
tria de tecidos, aos con-
feccionistas, além de in- ,
timamente ligado aos ¦
meios de divulgação e
aos sistemas de distribui-
ção das grandes cadeias
de lojas. -,

— Como nos pareceirreversível a sociedade
de consumo ilimitado,
tentamos conduzir essa
nova massa de consumi-
dores em potencial pa->
ra o gosto em série —
observa Madame Arno-
din.

Mas como funciona
esta engrenagem, como'
se faz uma moda, como
se fabrica uma tendên-
cia? Acompanhemos o
trabalho do superescri-
tório até um produto fi-
nal: o laranja e os mo- '
tivos realistas (frutas e
minúsculos insetos im-
pressos em várias cores),
por exemplo, como a mo-
da no verão dêste ano.

Tudo começa com um.
livro, um caJiier de colo-
ris, editado duas vezes
por ano. (O amarelo-sol
do ano passado foi suge-
rido pelo superescritório
em novembro de 1964.
apresentado pela indús-
tria têxtil em abril de 65,
pelos fabricantes de prêt-
à-porter e pelos veículos
de comunicação de mas-
sa em julho e outubro do
mesmo ano, e colocado ià
disposição do público em
julho do ano passado) -;
Potências industriais eu-
ropéias, norte-america-
nas, e mesmo socialistas
(centrais de compra da!
Polônia, da Romênia),
assinam o cahier, aliás
bastante accessível: ...
NCrS 200, o exemplar.

Fórmula a domicílio de'
cemo se cria uma tendên-
cia. um style como dizem
franceses e americanos,
eis o que é formalmente

íl..
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o cahier ãe color is — ve-
rão 68: primeiro, uma
gama geral de dez séries
de três coloridos cada
uma; depois, dois dese-
nhos, precisando a ten-
dência dos motivos a se-
rem usados na têmpora-
da; em seguida, as har-
monias, as combinações
de cores, além do colorai-
nateur ("a côr exata
para cada peça"), e fi-
nalmente os materiais
em que serão impressos
cores e motivos — "o jér-
sei sempre presente, pois
nenhum outro material
dá tanta liberdade de
movimentos à mulher de
hoje". ;

Cores, padronagens,
materiais e harmonias
são elementos básicos
mas não suficientes para
impor uma tendência,
para fazer do laranja a
côr da moda. O que mais,
então?;

— Organização, coor-
denação e promoção —
responde firme Madame
Arnodin. Temos que pre-
ver com dois anos de an-
tecedência o que as pes-

. soas gostariam de usar
dois anos depois: isto re-
quer organização, acima
de tudo. E além do mais•há o problema industri-
al: cada fábrica exige, em
média, dezoito meses
para se adaptar às. cria-
ções escolhidas e planifi-
car sua produção.

Segue-se a coordena-
ção, lato igualmente fun-

, damental, pois o cahier,
por exemplo, deve seguir
primeiro para o homem
que fabrica os fios (para
onde convergirão mais
tarde os pedidos), para
então chegar às indús-
trias têxteis e finalmente
aos que produzem o prêt-
à-porter.

Promoção, o terceiro
elemento; os cahiers são
distribuídos entre os di-
versos sistemas de com-
pras das lojas em cadeia
e das boutiques lançado-
ras (em Paris, apenas
seis). Isto não impede
um sup er escritório de
promover seus próprios
desfiles (em média, qua-
tro por ano), de produzir
um longa-metragem colo-
rido para efeito de uma
catalização mais efici-
ente.

QUEM CRIA

Um superescritório tra-
balha com uma ¦ equipe í
fixa de vinte pessoas, en-
tre grafistas, desenhis-
tas, secretárias, além da
rede paralela de pesqui-
sadores sociais, planeja-
dores etc. — São êles
que criam, não eu — diz
Madame Arnodin, giran-
do sua poltrona sob con-
trôle remoto. — Eu não
crio nada; apenas rece-
bo o que êles obtêm, se-
leciono o que acredito
possa ser aplicado na
produção massifica-
da, como se fôsse a edi-
tora de arte de uma re-
vista em que teria, porexemplo, que escolher as
melhores fotos.

A coisa não é tão sim-
pies quanto parecem as
palavras de Maimé: o
que ela faz, na realida-' de, é regular a atividade •
incessante de um radar
pessoal extraordinária-
mente sensível a qual-
quer mudança, ou neces-
sidade de mudança, an-
tes de qualquer um —
mudança esta baseada
nas mesmas leis que re-
gem a sociedade de con-
sumo. Explica: — Mui-
tos serão os que irão de
laranja êste verão, mas
nós aqui já estamos sa-
turados de laranja; vive-
mos sempre um ano an-
tes.

QUEM ESCOLHE

Supermulher? Gênio?Quem é Maimé Arno-
din? Se houve tentativa
de previsão para seu fu-
turo, o fracasso não po-deria ter sido mais total:Se você fôr primeiraaluna em cojrte e costu-
ra, e última em Materna-
tica, conte com um pre-sente sensacional — lhedisse seu pai, faz muito
tempo; mas Maimé eratão boa aluna em Mate-
mática que acabou-se
formando engenhei-
ra. Engenheira que con-fessa: — De costura não
entendo é nada!

Um casamento rápido
acaba com a carreira mal.iniciada, já que seu ma-rido, engenheiro, concor-
da plenamente com o so- '
gro sôbre o lugar da mu-
lher. Quando êle morre,
em 1949, ela volta ao tra-
balho; mas não mais àengenharia: após alguns
meses no Jardin ães Mo-

ães, revista feminina im-
portante, Maimé chega à
editoria-chefe. Antes,"venerável instituição de-
dicada à alta costura
francesa", Jarãin ães
Moães foi aceitando as
idéias novas de Maimé
no sentido de uma adap-
tação da moda aos no-
vos hábitos, ao nôvo sta-
tiis da mulher, enfim.
Mas a carreira termina
quando dois moãèles
prêt-à-porter aparecem
na capa da revista, numa
época em que prêt-à-por-
ter é palavra proibida no
vocabulário modístico da
parisiense.

Do jornalismo ela pas-
sa para. a promoção de
vendas de uma grandeloja de departamentos de
Paris e, em 59, resolve
montar um então mini-
escritório. Seu primeirocliente quer uma gama
de cores, o segundo tam-
bém; o terceiro, várias.
Os clientes passam a ser
tantos que o cahier n.°
1 aparece em 62, e sem
promoção alguma ven-
de 78 exemplares, 73 na
França, os demais no ex-
terior. Hoje, o superes-
critório de Maimé fatura
meio milhão de cruzeiros
novos, todo mês.

QUEM TEM TALENTO

A alta costura, o supe-
rescritório, ambos em
Paris, vizinhos: há rela-
ção possível? Uma gar-
galhada, um cigarro a
mais, ligação rápida com
Estocolmo, precedem res-
posta: — Alta costura?
Isto não existe mais, pe-lo menos em termos de
conjunto. O que existe
ainda são talentos indi-
viduais — Cardin como
verdadeiro gênio nos
vestidos de noite, Unga-
ro como mestre na rou-
pa esporte, por exemplo.A alta costura de-
saparece na medida em
que desenha roupas quenada têm a ver com a
mulher — conchas imen-
sas concebidas para uma
entidade feminina, nun-
ca para a mulher: quan-do no Jarãim ães Moães— conta Maimé — meu
contrato permitia a es-
colha de dois modelos
anuais num grande cos-
tureiro; lembro-me de
uma prova: tratava-se
de modelo bem clássico.
Experimentei, e realizei
que não podia esticar os
braços: — Jamais poãe-rei dirigir meu. carro com
êste tipo ãe manga — ar-
gumentei. E a resposta,
à beira do estado de cho-
que, não tardou: — Mas,
maãame, 7iós não jaze-mos vestiáos esporte.Courrèges? Seu mé-
rito foi catalizar um
certo número de tendén-
cias já existentes: a fun-
ção da calça, os sapatos
chatos, os simples e bem
desenhados vestidos de
cortes masculinos parauso diário (para as quetrabalham), e de cortes
mais tranqüilos para os
vestidos de noite (paraas supersexy). Utilizan-
do com inteligência os
meios postos à sua dispo-
sição, Courrèges permi-tiu a livre expressão de
todas estas tendências.
Em resumo: graças à
bomba Courrèges expio- .
diu tudo o que já estava
no ar.

Circuito interno de te-
levisão leva até Maimé
alguns modelos-pilôto.
Seu critério, sempre o
mesmo: moda para a
mulher que leva vida ati-
va. E o objetivo final:
moda para todas, o bom
gosto em série, e — por
que não? -— a Linha do
Cotidiano, para o que ca-
da uma estiver com von-
tade de fazer.

QUEM ORIENTA

Mas o processo de uma
moda massificada não
termina aqui; é precisofalar, por exemplo, com
a mulher que ocupa a úl-
tima das quarenta e pou-cas salas da Central de' compras do Grupo Prisu-
n i c, proprietária d a
maior cadeia de lojas de
departamentos da Fran-
ça. Maáemoiselle Fayol-
le dirige três serviços: o
de style, o de pubíicida-de^ e condicionamento,
além do serviço de im-
prensa. Objetivo: ven-
der em larga escala mo-
da' pré-estudada indus-
trialmente.

Em outras palavras,as redes distribuidoras
orientam a criação da
moda, financiam seu de-
senvolvimento, selecio-
nam sua produção, paraentão divulgá-la..

PANORAMA

DAS ARTES

l'.VRA HOJE — As 10
horas, nn Escola Superior
tle Desenho Industrial, na
Kua Evaristo ila Veiga n.«
95, mais uma aula do
Curso tle -Extensão Cultu-
ral, em que o Professor
Anatol Itosenfclil falará
sôhrc o problema ilo
Kitsch. *>»« Sn Galeria do
Copacabana Palace, inau-
guração ãs 21 horas clc
pinturas de Djanira, F.
Oswald, Ivã serpa, Mana-
bu Mabe, Maria Pólo,
Scliar, Teresa Nicolau,
Volpi e .Vakabayashl. >>¦¦<•
Tambem no Copacabana,
no interior do Hotel, ao
lado da piscina, Rute de
Almeida Prado montou
uma grande mostra de
pintura primitiva c enta-
lhes, de vários artistas,
com ristas aos delegados
do Fundo Monetário In-
ternacional. A inaugura-
ção está prevista para às
31 lioras. Rute mandou
imprimir uni convite-ca-
tálogo em grandes dimen-
soes, com texto em inglês.
O affiche da mostra c dc
autoria de José Carlos
Marques, que pintou um
a um em forma de gira-sol.

EM SÃO PAULO — O Mu-
aeu de Arte Contemporânea
da Universidade de São Pau-
lo inaugura hoje a lf Exposi-
çilo Jovem Arte Contemporã-
nea, reunindo artistas com me-
nos de 35 anos de idade. •¦•* Na
Galeria' Art, será inaugurada
uma exposição individual de
Maria Luisa Leão Litíck, pin-
tora carioca, apresentada por
Marc Berkowitz.

. BIENAL — Depois de
amanhã, ao meio-dia,
abre-se a IX Bienal de
São Paulo, para onde cs-
tá seguindo uma grande
parte dos artistas e toda
critica carioca. Para ho-
je, está previsto uma rc-
cepção c apresentação
prévia da exposição dos
Estados Unidos na IX
Bienal, no Parque Ililra-
puera. Amanhã, dentro
do programa da Bienal,
será Inaugurado o Museu
Segall. Os júris, interna-
cional ç especial, acham-
se reunides desde o come-
ço da semana c não será
surpresa, sc o leitor, nes-
tas alturas, já esteja in-
formado das premlaçócs,
que, espera-se, sejam di-
vnlgadas ainda hoje.

IAB CONVOCA — A Co-
missão Diretora cio Instituto
de Arquitetos do Brasil — De-
partamento da Guanabara,
está convocando seus asso-
ciados para. a Assembléia-Ge-
ral Extraordinária, a ser rea**
lizada hoje, às 18 horas em
1." convocação e ás 19 lioras
em 2* convocação, para ele-
ger um arquiteto e um suplen-
te da mesma categoria, para o
mandato de (rês anos e dois
arquitetos para a suplência
dos dois atuais repvesentan-
tes.

ROSTO ROUBADO —
Na recente inauguração
da exposição O Rosto e a
Obra em 1967. na Galeria
IBEU, o gravador José
I.ima teve sua fotografia
roubada, minutos depois.
D. Matilde, a diretora da
Galeria, Marc Rerl.owtta.
responsável pela seleção,
Max Xíiuenberg. o folõ-
grafo dos artistas, c o pró-
prio Josc I.ima, e, tam-
bém o público presente,
não viram quem levou a
foto. E por falar em Li-
ma, o gravador está de
viagem marcada para Pa-
ris, na próxima quarta-
feira. Vai assistir à inau-
guração da Bienal dos
Jovens, onde é um dos
participantes brasileiros.
Aproveitará e visitará ou-
Iros países, durante os
trinta, dias ,(iue vai ficar
por lá.

DE ARTISTAS — Outros
, brasileiros que chegaram: Ros-

sini Férez e Sérvulo Esmerai-
do. *** Antônio Dias che-
rã breve. •** José Tarcísio foi
ao Ceará e. na volta, seguirá
para a Europa. Ganhou bóisa
do Governo espanhol. **•*
Gêreon de Sousa organizando
um grupo para vjsitf.r a Bic-
nal. A idéia inicial seria ir
de navio, passando uma noi-
to em grandes comemorações,
Elza de Sousa, sua mulher,
José Barbosa, Maria Lacerda,
Alexandre Filho, estão no gru-
po. *'-'"'' Ziltimar Sebastião
Sci.res de Maria, mais conhe-
cido por Mancha, apelido ga-
nho desde pequeno, por ter no
cabelo uma mecha branca, é
o novo cnitiliiador que vai ser
apresentado por Rute Laus.
na Galeria Domus, no dia 2
de outubro próximo. O artis-
ta é neto de Maria do Santfs-
simo, pintora potiguar, hoje
com 76 anos de idade, e pri-
mo de Iaponi Araújo, que cx-
pôs recentemente na G4. ***
Luís Cf rios Figuíiredo, artista
mato-grossense, hoje residindo
em Conservatória, no interior
do Estado do Rio. vai fazer
sua primeira individual na
Galeria Pôr, o Velho.

A. M.
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QUEM
SAMBA

FICA

: odete lara
| sidney miller
Ias meninas
li Contam a história da música popular brasileira g

TEATRO DE BOLSO — Hoje,». 21li30m - Tel.: 27-3122 g

¦ Por motivo de contrato, CURTA TEMPORADA S"¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦S
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TEATRO SANTA ROSA S
apresenta ¦

A ÜLCERA S
DE OURO s

TEATRO SERRADOR - Tel.: 32-8531
ANDRÉ VILLON interpretando

DEUS LHE PAGUE//

__lkV_3*y_ JPKm

S de Joraey Camargo (da Academia Brasileira de Letras) g
A obra prirru do Teatro Brasileira £

Estreando GEÓRGIA QUENTAL ¦
HOJE, ÀS 21H15M ¦

RESERVAS COM 5 DIAS DE ANTECEDÊNCIA • ¦
luniiuiNiuiiiuiuiuuilinilll|linK|
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TEATRO RECREIO - R. Pedro I, 53 - Tel.: 228164 S

AMÉRICO LEAL apresenta a auper-reviste g

] 
"0 NEGÓCIO TÁ SUBINDO" j

to com a estrela morena do Brasil MARIA QUITÉRIA. Atração- ¦
RONNY VALY. - BALCÃO E ESTUDS.: NCR» 2,00 g

Sessões contínuas das 18h às 20h — das 20h às 22h ¦
e das 22h às 24h 2

DE 2.» A DOMINGO — Balcões c estudantes: NCr$ 2,00.

'^^^^^^^^^
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MICHAEL CAINE ILHB...
£tLE ENSINft... ã

I
fl

¦

ÚLTIMOS
DIAS ¦

1
Hoie, às' 21h30m ¦¦

Rua Vde. Piraiá, 22 - Tet.:'47.641 .. ¦
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ATRAÇÕES! COMICIDADE! STRIP-TEASES I S

jriuiiiiiiiiii_iiinmniiii_iuniimiq
S C0LÉ e SILVA FILHO " s

apresentam no T-ATÍO

ÁLBUM de
FAMÍLIA¦

de nelson rodrigues

TEATRO
JOVEM

MUI
m.iiHits

HOJE, ÀS
21H30M

Tel.: 26-2569

12 ÚLTIMOS DIAS
'ilIlllllKDIBIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBII.

-aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI_t

12
TEMPORADA POPULAR

Perdidos Numa Noite Suja
de Plínio Marcos

com FAUZI ARAP e NELSON XAVIER
5 ÚLTIMOS DIAS

a
B

ES, NCr$ 3,00
Hoie, às 21h30m, - no TEATRO OPINIÃO B

s- R. Siqueira Campos, 143 — Reservas: 36-3497 g
íflBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBflBBBBBBBBBBBflBBBBBII*.
jpflBBBBBflBBBaBIfllflBBBBBBBBBBaBBBflBBflBBBBBIBISl

•

SALA CECÍLIA MEIRELES J
Temporada Oficial de Concertos de 1967 a

JEAN-PIERRE RAMPAL
famoso flautista francês executando a SUITE n.° 2, de
Bach, e o CONCERTO EM SOL MENOR, de Mozart, com
a Orquestra Sinfônica Nacional, sob a regência de

Alceu Bocchino.
AMANHÃ, ÃS 21 HORAS

Informações: Tel.: 22-6534 _\
rillllllllllllllllllllllllllllHIIHIIIIIHlü
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TEATRO COPACABANA

O CAVALO
DESMAIADO

a

HOJE, ÀS 21H30M - Res.: 57-1818 J
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CLÁUDIO heuo ary BETTY 5

o bravo soldado

SCHWEIK
¦ José de Freitas, Antonio Pedro, Victor di Mello e Fernando José B
m Direção ANTONIO PEDRO - Res.: 25.6609, a partir das 14h !» TEATRO CARIOCA DE ARTE ¦

R. Sen. Vergueiro, 238 - A 100 mts. da Praia de Botafogo B
9 Hoie, òs 21h30m — Dia 26 estaremos no Teatro Municipal de Niterói 5

— Sábs. e doms., às 15h30m: teatro infantil S
"A RAPÔSINHA ENVERGONHADA" ¦

SlBflHBfiQailBKHBBMBflBBBBBBflBaBBBflBBBflBBflRBBR-.

j^flBflaflBBflflBBBBBiaBflflBBBMBnHB^EII-HBaBKIBBflBB»a

CAFÉ-TEATRO CASA GRANDE
aaaa

¦a

Av. Afrênio de Melo Franco, 300

Hoie, às 22b c 24h: SHOW DE SAMBA

As 23 horas: TAIGUARA
ÍNDIO E S/CONJUNTO

Todos os domingos, às .6h30m:
"CLUBE DE JAZZ t BOSSA"

aa
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SPBBBBBBBBHBBBBHRRIflBBBBflBBBBBBBBBBBHRBBI..
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VOCE TERA SOMENTE

PARA ASSISTIR 10 DUSmmimi
UM IMPACTO TERRÍVEL E FJ.SCIHIWTE! \
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DIARIAMENTE, ÃS HH, AS 20H I ÀS 32H - Tel.: JÍ.73I1 £
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agora no TEATRO MESBLA J|

ftNO RIBEIRO LUIZ SF.VER1ANO HIBONO LUIZ MiVI.HIANO HIBXIHO I.UIZ SF.VT.HIANO

FERNANDA 1
MONTENEGRO

SÉRGIO
BRITTO

MM
2

ÚLTIMAS
SEMANAS

MMrW
\ A VOLTA AO LAR
B de Hareld Pinler - Trad.: Millôr Fernai.de> e ZIEMBINSKY, eom 'I

Delorges Caminha, Paulo Padilha e Dollabela. 5
£ HOJE, AS 21 HORAS - Reservas: 42-4880 aI............................„„..„.m.j
£4flflBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_l_l_.NaBBflB-TEATRO RIVAL apresenta em ÚLTIMOS DIAS ¦

¦
5 ROGÉRIA (o mais famoso travesti do Brasil), em g

[ "VEM QUENTE QUE j
S ESTOU FERVENDO" S

¦
B «om as 20 mait badalativas "boneca." de Rio num ahew divertida S

• invertido - DE J.» A DOMINGO, ÃS 20H ; 22H 5
S VESP, DOMINGOS, ÃS 16 HORAS - Reter.it: 22-2721 g
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RADIO
musica e injormação
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laBBaBBBBBBBBBBBBBaBaBBaBBBBBBBaaBaaBflaBBBBaR. 
Figueiredo Magalhães ¦

286. Reservas: 57-6651 gMINIteatro

ANABELLA?
Aguardem

no TEATRO ARENA CLUBE DE ARTE

r
aa

as
aaaBB

apresenta JUJU, ARACY CARD050, IVAN CÂNDIDO,
MARIA LUIZA CARNEIRO em

G0RILA EM CASA DE LOUÇA
"DE FEYDEAU A MILLÔR FERNANDES"

Dir.: AntiJnio Pedro — Figs.: André Luix

HOJE - QUARTA-FEIRA
na Sala Cecília Meireles

às 21 horas

CONJUNTO |
ROBERTO DE REGINA [

B

Canto e danças da Renascença ¦
PBflflBBBBaBBBBflaBBBBBBBBaaaBBBflflBBBBBBBBBBflBH.
-.BBaBBaBBBBBBBaBBBaBBBBBBBBaBBBBBBBBBflflBBBB»

®canecao
aa.

aa

Rua Barata Ribeiro, 810 ¦
ABBariBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBflC

ESTUDS.
NCRS 2,00 HOJE, AS 21H30M - Ingressei • vende

UBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJ
Cia. Carioca d* Comédia apresenta g

ROSITA TOMAS LOPES, ÍTALO ROSSI g
g MARIO BRASINI em  gB_____P____________________________________M ¦w_____i__T_________T___i__B_____l_F__>_!lrll_,__i ¦¦IMIllill__riTjll__ilFiS_'iil__l __.__ ¦aV-m.^ -8________mj______l__m 'Km ____] . H*. 11IL¦ a

¦ ¦ a

I..n..„»...............................ri g
IBaBBBBBBBBBBBBaaBBBaaBBBBBBBBBBBBflBBBlIBBBBg gS No TEATRO JOVEM - à .MEIA-NOITE ¦ ¦

SHOW PERMANENTE COM 3 CONJUNTOS MUSICAIS, "
2 BANDAS E 600 M.SAS A SUA ESCOLHA"365 DIAS DE CARNAVAL"

Go Go Girls, ballet e Circo
O chope mais gelado do País pelo preço mais baixoCOZINHA INTERNACIONAL

De 3."feira a domingo a partir das 19 horas
SEM CONSUMAÇÃO MfNIMA

Rua Lauro Muller (em frente ao campo do Botafogo F. R.)

Ba
SEXTA-FEIRA É DIA

DE SAMBA"

Reservai com antecedência B
SBBBBBaBflaaBaBBBBBBBBflBBBBBBBaBBBBBBflBBBBBBÍ

com Momcntoqualro, Regtnaldo Bessa, Rildo Hora, Betly ' gCarvalho, João Mello, Cario» Elias e Trio ABC {da Portela) g
Participação especial de NÁDIA MARIA ¦

Roteiro: JUVENAL PORTELLA g
Coordenação: Carlot Elias e Flamarion g

Praia de Botafogo, 522 — Reservas: 26-2569 B
ÍflBBBaBBBaBBaaBBBBBBBaaBBBBBBaBBBBaBBBBBBBB_
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A NAVALHA NA CARNE
DE PllNIO MARCOS - Dir. FAUZI ARAP '*o_7

Dir.: Maurice Vaneau m
com Emilio di Biasi, Érlco de Freitas c Jean Arlin B

g 5 ÚLTIMOS DIAS no TEATRO GINÁSTICO !
HOJE, AS 21H15M - Res.: 42-4521

Estréia dia 27 no Teatro Santa Rosa g í"bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb.bbbbç
SaanBBBBBaBBBaaBBBaBBaBBBBBBBaaaBBBBBBBaaBB. 

g |HM-_____---____mmmm g
i|iBBKBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBflBBBBBaBBBBBaaBB£ TONIA CARI B

| TEATRO MUNICIPAL g
O.S.B. — Orquestra Sinfônica Brasileira g

Sábade, dia 23, àt 16h30m B

: FESTIVAL BARTOK i
| ELEAZAR DE CARVALHO!

DUO REDING - PIETTE g
JOCY DE OLIVEIRA g

g. Bilhetes è vendi g
lBaaBaBaBBBaaBBBBaaaHaaaBaaaMNaaBBBaaa.au
MBaBBBBBBBBBBflBBBBBBaaBBBBBBBBaaBBBaBaBBBBg

4° MÊS - ÚLTIMAS SEMANAS g

| rVViIARDEL e VIOTTI S

2fitik NELSON XAVIER *UW>*~ EMILIANO QUEIROZ -U^Of

n~ r , |. Av. Vieira Souto, 100
Entrada também pela

Av. Rainha Elisabeth,
\ , 767 — Ipanema

O MELHOR CHOPE DA CIDADEIII
Servimos também o famoso "CHOPE PRETO"

Choperia e restaurante de cozinha internacional — Música moderna —
Ambiente soleclonado — Salões intornos e mesa» ao ar livre

i "O recanto da mais linda paisagem do Rio — a í
Praia do Castelinho — freqüentado pelas mais j

| belas garotas do mundo I" (The Journal, New York)

JTBHBBI_BBBBBBBBflBBBflBflBBBflBaBBBBflBBflBBlBfll_aB-.
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I TEATRO MAISON DE FRANCÉ I
ESTRÉIA DIA 3 DE OUTUBRO B

laBBaBBBBBBBBBaBBBBBaflBaaBBBaBBaBBBBBBBBMM
laflaBBBBaBBBBBaBBBBBBBBBaBBBBBaBBBBBBBaflBBBS WÊÊnuratu J:r>. a

___»ví__. a<___- B
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direçii» «tt MARTIM «ONÇALVES 8
TEATRO PRINCESA ISABEL ¦

Hoje, tt 21h30m - Ret.: 37-3537 g

Prece red. p/eslud., it 3at., 4at., Sai., «ai. • demt. S
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TEMPORADA POPULAR
I PAULO AUTRAN em

É D .'POREI
Direção: FLÁVIO RANGEL

HOJE, ÀS 21H30M
TEATRO REPÚBLICA - Telefone: 22-0271

a¦

TEATRO MUNICIPAL
Temporada Lírica de 1967

6.°-feira, dia 22, it 20h45m,
vesp., sábado, dia 24, lt 16 horat

OTELLO, de Verdi [
6.°-feira, dia 2», it 20h4Sm g

vesp., domingo, dia 1.* de outubro, àt 16 horat m

[ BUTTERFLY, de Puccini ;
Bilhetes a venda B

raBBBaBBBBBBBBBBaaBBBaBBBBBaBBBBBBBBBBaaBBa"
i
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| SHOW & BOITE s
^BaaBaBBaBBBBflBBaBaflaaaaaflaaBaaBBBaaBaaaaBB-i

UIBBBBaBBBBBBBBBBBaBBaaBBBaflBBBBBBBBBflBBBBaB

PIZZARIA |
LANCHES :
CHOPP 5

O PRÍNCIPE DAS PEIXADAS £
S Realmente, A CASA QUE FALTAVA NA CINELÂNDIA g

rua Alvaro alvim, 27 - Tel.. 42-0430 ¦
Aberto diariamente de 10 às 23 horas !%SaaaBBBBaBflBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBE

BaBBaBBBaaBBBBBflBBBaaBBaaBBBBBaBBBBBBaaaaBKj
! RUI BAR BOSSA — R. Rodolfo Dantas, 91-B g
a

0 RELATÓRIO KINSEY
de DAVERSA a

a
S com: ÍTALO ROSSI, LEINA KRESPI, GRACINDO g

JÚNIOR e música de RILDO HORA S
Direção de MAURICE VANEAU g

IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlI1

taBBBBBBBBflBBBBBBBBBBflBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBfj

jt HOJE, 
AS 21H30M - Bilhetes à venda - Res.: 37-7003 "

•hBaBBflBaBflBBaBflaaBb._.BBBBBBBBBBflBBBaaBBBBBBfi
11 ÚLTIMOS DIAS I 5

a
HfBaBBBBBBBBaBBflaBBBBBBBBBBBBBBBBBflaflBBaBBaS

B -___¦_________¦___ _-.--¦a ^^^l***-*1||-*B__--aB_.-ifcdB

No gênero, a
melhor casa

da Zona Sul

__IP_N^r ___L__>___________________________________-v^---ir_--*---__l

_-_^-L'--Bi-i^^

47-8584^^ • R. FRANTISCO SA, ¦
ESQU. AV. ATLÂNTICA S

ABBBBflflBBBBBBBBBBBaaBBBflBBflBBBBBBflBflBBBflBBf

NO GASLÍGHT SE IMPROVISA ¦
(OPUS N.« 2) ¦

CARMINHA MASCARENHAS - GASOLINA M
B JORGINHO DO IMPÉRIO SERRANO - CABROCHAS e RITMISTAS ¦

2 Conjuntos para dançar do maestro Biiou, com Julinho ao pislon B
O menor couvert do Rio — Drinks a partir das 18 horas ^

g Avenida Rui Barbosa, 170 - Tel.: 45-5424 ss
(ao lado da sede nova do Flamengo) — Estacionamento ficil ¦

SfBaBBBBBaBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBflBBBaBBflflaBBK.



Jomal do Brasil, quarta-feira, 20-9-67, Cad. B — 7~*
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DO CINEMA

CA1C EM COQUETEL — A
Comissão de Auxílio à Indús-
tria Cinematográfica vai ofe-
recer um coquetel, amanhã,
para apresentar os aparelhos
de som e montagem, adquiri-
dos na Alemanha.

Com relação aos financia-
mentos, segundo informações
divulgadas, deverão ser Ubera-
dos em meados de outubro.

PITANGA FAZ TEATRO —

Esteve no Rio o ator Antônio
Pitanga, que se encontrava na
Bahia filmando O Homem íios
Trópicos, de Gianni Amico.
Pitanga regressou à Bahia on-
tem. e vai descansar fazendo
teatro, atuando na peça Gon-
zaja ou a Revolução dos Es-
cravos, de Castro Alves, a ser
dirigida por Orlando Sena.

JERRY LEAVIS TROFES-
SOR — O produ^pr, diretor e
ator Jerry I,cwis vai dar aulas
de cinema numa Universidade
norte-americana. Êle foi no-
meado para a cátedra de cine-
inatojrafia de Universidade de
Califórnia do Sul, em Los An-
geles, e suas aulas- serão assis-
tidas por dez ou quinze alunos,
escolhidos pelo próprio Jerry.

COUTINHO FILMA — Fo-
ram iniciadas segunda-feira as
filmagens de O Homem que
Comprou o Mundo, dirigido
por Eduardo Coutinho.

GERMI NA BROADWAY —
Seduzida c Abandonada, filme
de Pletro Germi, vai ser trans-
formado em comédia musical
e apresentada na Broadway.
Nos liltimos tempos, êste é o
segundo filme italiano que vai
para a Broadway. O primeiro
é Noite de Cabíria, de Fellini,
que íoi adaptado para come-
dia musical e está sendo repre-
sentada há mais de dois anos
sob o titulo Sweet Charlty.

FAULKNER EM FILME — A 
'

Colúmbia adquiriu os direito»
cinematográficos da última
novela de William Faulkner,
The Reivers, publicada em ju-
nho do 1962, um mês antes da
morte do escrlior, e que em
1963 recebia o Prcmio Pulitzer.

INGRID BERGMAN NO 
'

PALCO — Depois de 21 anos
de ausência Ingrld Bergman
voltou aos palcos dos Estados
Unidos, sendo aplaudida de pé
pelo público que lotava o Tea-
tro Ahmanson, de Los Angeles,
A estréia se deu com a última
peça escrita por Eugene 0'Neill,
More Stalcly Mansions, e de-
veria fazer parte de um ciclo
de onze dramas, dos quais
0'Neill só pôde realizar os dois
primeiros, morrendo em 1953.
Esta peça íoi apresentada na
Suécia em 1962, conforme de-
sejo do autor.

HOMEM E SUA ALMA ES-
PECIAL — A Cinemateca do
MAM, em colaboração com a
Colúmbia Pictures, apresenta-
rá em sessões especiais para a
Imprensa o filme de Fred Zin-
neman, O Homem que Não
Vendeu sua Alma (A Man for
AH Scasons), vencedor de seis
Oscars ná última distribuição
da Academia. As sessões serão
realizadas na Cabina da Atlân-
tida (Av. Mal. Niemeyer, 16,
Botafogo), estando a primeira
marcada para hoje às lOh da
manhã e a segunda na próxi-
ma sexta-feira, dia 22, às 21h.

"A COEUR JOIE" EM
"AVANT-PREMIÈRE" — Eu...
Sou o Amor (A Coeur Joic) se-
rã apresentada cm avant-
premlère amanhã, ãs 21 lioras,
no Condor L. do Machado, cm
Benefício do Retiro dos Artis-
tas. Os ingressos podem ser ad-
quiridos com antecedência pe-
los telefones 22-3378, 45-7855 e
37-9439, ou na bilheteria dos
cinemas Condor Copacabana e
Condor Largo do Machado.

0 que há para ver
CINEMA
ESTRÉIAS -
O CASO DOS IRMAOS NAVES
(brasileiro), de Luís Sérgio Per-
ion — Vigorosa reconstituirão de
um erro judiciário ocorrido em
Minas, no limiar do Estado Nôvo,
Umo das bons realizações do rc-
cente cinema brasileiro. Com Raul
Cortez, Anselmo Duarte, John Her-
bert, Sérgio Hingst, Léiia Abramo,
Cacüda Lanuza, Plaza, Olinda,
Mascote, Bruni-Copacabana) Paris-
Palace, Brunl-fiotafogo, Alfa, Rio*
Palace. (14 anos).

A MULHER DA AREIA (Suna no
Ona), de Híroshi Teshipanara. «
Um do; mais farrçosoi filmes ja-
poneses dos últimos anos. Com
Eíji Ofcada, Kycko Kishida." Ex-
cluslvidade do Condor Copacaba-
na: ISh - 17M0m - 19h40m --
22h. (18 anosi.

FÉRIAS NO SUI (brasileiro), de
Reinaldo Pai* de Barros. — O
diretor de fotografia de Menino
de Engenho estreia com uma his-
tória de amor em cejiários de
Santa Catarina e Rio Grande do
Sul. Com Davi Cardoso, Elizabeth
Harímann, Dagmar Heidrich, Cláu-
dio Viana. Palácio, Ricsmar. Ama-
rica e Miramar (este não fazendo
sessão das 14h até Ó.Meira): ]4h
- 16h - 18h - 20h - 22h. (18
anos).

A DELICIOSA VIUVINHA (Promi-
lt Her Anything), de Arlhur Hil-
lar. Comédia. Com Warren Beat-
ty, Uslie Caron, Kefenan Wynn,
Hermiona Gingotd, Lionel Stan-
der. Cores. Scala e Rie (10 anos).

OS COMPLEXOS (I Compl.ssi) -
Comédia de três episódios, sob
direção de Dino Risi, Franco Ros-
si, tuigi Filippo d'AmÍco. In tér-
preles: Alberto Sordí, Ugo Tog-
nazi. Nino Manfredi, as gêmeas
Kessler, Franco Fabrizi, liaria
Occhlní. Art Palácio Copacabana;

TEATRO
ÚLCERA DE OURO - |nteliaen-
ta [nçürsãò brasileira no terra-
no de comédia musical à manei-
ra amerküna, e divertida sátira
sóbre o papal áa publicidade na
vida atual. Texto de Hélio Bloch,
músicas de Roberto Menescal, Os-
car Castro Neves e Edíno Krler
ger. Dir. de Léo Jusi. Cem Ma-
ri lia PCra, Augusto César, Cláu-
dio Cavalcanti, Flávio Migliaccio
s outros. Sanla Rosa. Rua Viscon-
de de Pirajá, 22 (47.3641); 21h
30m; sib. 20h e 22h30m; vesp.
5.5, lóliSOm e dom. IBh. Só «Ié
domingo.
DOIS PERDIDOS NUMA NOITE
SUJA — Drama do jovem autor
paulista Plínio Marcos: imprewic*..
nante estudo da personalidade de
dois marginais. Direção de Fauzi
Arap e Nelson Xavier. — Teatro
Opinião, Rua Siqueira Campos,
143. (Tel.: 36-3497), sáb.: 20h3On
e 22h30ni; dom.: 16h e 21h. OU-
riamente 21h30n.. Só até do-
mingo.

VOLTA AO LAR - Drama de
Harold Pintar. A volta do Olha
pródigo ao selo de uma estranha
íamilia provoca conseqüências im*
previsíveis. Direção de Fernan-
da Torres, com Fernanda Monte- .
¦tiegro, Sérgio Brito, Ztebinskw
Delorges Caminha, Paulo Padilha
e Carlos Eduardo Dolabelta, Mas-
bla, Rua do Passeio, 42/56 (Tel.
42-4880)i 21h; iáb., 20h e 221:
30m; vesp. 5.» c dom., lóh. Úl-
rimai semanas.

DU VENT DANS LES BRANCHES
DE SASSAFRAS - Comédia di
René da Obaldia. Elenco doa' Comédlení de fOrangerie. Dire-
ção de Paulo A. Grlsolll. Com
Guy Brytygren, Claude Hao«-
nauer. Simone de Moura, Márcia
Rodrigues t outros. Maison d*
France, Av. Pres. Antônio Carlos,
58 (52-3456). 21hj vesp. dom.,
17h. Ho[e não há espetáculo. Só
alé domingo.

ÃLBUM DE fAMILIA _ Primeira
montagem da tragédia de Nelson
Rodrigues escrita em 1945 e proi-
bida desde então. A família do
álbum é a mais incestuosa da
toda a história do teatro. Dir. de
Cléber Santos. Com Luís Linhares,
Vanda Lacerda, Virgínia Valli,
Taís Moniz Portinho e outros. —
Jovem, Praie de Botafogo, 522
(26-2569); 21h30m; sáb. 20h e
22h30m; vesp. 5.», ]7h e dom.,
ISh. últimas semanas.
O ASSASSINATO DA IRMÃ GEOR-
GIA — Comédia dramática de
Frank Marcus; dosmlstificação dos
Idoloa da TV. Dir. de Maurice Va-
neau. Com Teresa Raquel, Irace-
ma de Alencar. Vera Gertel e
Lourdes Maia. Gláucio Gil, Praça
Cardeal Arcoverde (37-7003); 21 h
30m; sáb., 20h e 22h30m; vesp.,
5.0, 17h e dom., 18h.
RICARDO BANDEIRA - Ádãptãçlõ
teatral de Autobiografia Precoce,
de Evntchcnko, adrplndo por Ban-
deira. — Teatro Nacional d» Co-
média. Ho|e, às 2lh.
O BRTvÕTdLLWbb^CHWÍTR~
Adaptação da novela de Jeroslav
Hasec. As aventuras de um anti-
herói na Primeira Guerra Mun-
diai. Inteligente estréia de um
grupo nôvo, o Teatro Carioca di
Arte. Diraeção de Antônio Pe-
dro, com Betty Faria, Cláudio
Marzo, Hélio Ari, Antônio Pedro,
José de Freitas, Vítor Melo t
Fernando José. Carioca, Rua Se-
nador Vergueiro, 233 (25-6609). -
2lh30m; séb. 20h e 22h30m;
vesp. 5.', às lóh e dom., às

| 17h e 19h. 

DEUS LHE PAGUE - Peça que
foi o grande sucesso da carreira
de Procópio Ferreira, volta agora
com André Villon. O texto de
Jorací Camarco 1erá direção de
Antônio de Cabo, e no elenco
Geórgia Quental. Serrador, Rua
Senador Dantas, 13 (32-8531): 21h
15m; sáb., 20h a 22h; vesp. 5.»,
lóh; dom., I7h.
SECRETÍSSIMO - Comédia dt es-
pionagem dc Marc Camoletti, au-
tor da conhecida Boting-Boeing.
Direção de Fábio Sabag, com Gra-
cinda Freire, Nildo Parente, Fran.
cisco Dantas, Nestor Montemar,
Ari Fontoura e outroa, Miguel
lemos. Rua Miguel Lemos, 5)
(56-1954); 21h30m; sáb. 20h30m e
22h30m; vesp. 5», 17h e dom.,
ISh.
DE GEORGES FEYDEAU Á MILOR
FERNANDES - Espelículo duplo,
com O Gerila em Cau de louça,
comédia de Feydeau e seleção de
textos de Milor Fernandes — Dir.

IA YOGA
ACADEMIA HERMÓGENES

R. Uruguaiana, 118/12.*
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Mm - lóh - IBh - 20h - 22h.'
1)4 anos).
ínvãsao da inglãte"rrX"(í7
Happened Here), de Kevín Brown-
low e Andrew Apollo. O que te-
ria acontecido se Hitler dominas-
se a Inglaterra, Com Paulíne Mur-
ray, Sebatftan Show, Fiona Le-
land. Flórida, Festival, Rosário,
Matilde, Paraíso. (18 anos).

ESPIONAGEM EM TÂNGER; (Splo.
naggio a lantjeri), de Gregg Tal-
las. Disputa de uma arma secre-
ta por trêj grupos de .interesses.
Com Lcuis Davila, José Greci,
Ann Castor. Côres. Asteca,. Ri-
viera, Lagoa-Drive-ln, Hermida,
Sta. Rosa (NMójaolis), Sta. Rosa
(Nova Iguaçu}; São João (Merili),
Esijeranlo (Petr.). (18 anos).

RINGÒ7NÃÕ~PERDOMPÍr Po^hi
Dollarl Ancora), de Calvin J.- Pa'-
yet, Westarn em co-produçqo, ;íta-
lo-franco-esponho!a. Çom Giulia-
no Gemmii. Dan Vadis, Sòphle
Düumier, Jacques Sernas. Côres. ¦
Condor Largo do Machado: Uh r
lóh - IBh ¦-¦ 20. ****** llh. (18 

'

A MARCA DO VINGADOR (Ride
Beyond Vengaance), de Bernard
McEveely. Western. Com Chuck
Connors, Joan Blondell, Gloria
Grahame, Gary Merrill, Michael
Rennie. Côres.' Capitólio, Rian,
Carioca, L.blon: lóh - 18h - 20h
- 22h. (14. anes'.

REÃPRESÊNTÃÇÓES 
"

. .. E O VENTO LEVOU (Gon.
with the Wind), dirigido por Vic-
tor Fleming, Sam Wood e George
Cukor, embora só o primeiro
apareça nos créditos. Drama ro-
müntico ò época da Guerra CU
vil. Um dos filmes mais popula-
res da História do Cinema: dire-
tores e roteiristas se sucederam
ao sabor dos interesses (confli-
tantes) da produção de David O

de Antônio Pedro. Com Amândio,
Araci Cardoso, Ivã Cândido, Ma-
ria Lufsa Carneiro. Mini-Teatro.
Rua Figueiredo Magalhães, 286,
(57-6651); 22h30m, sib., 20hl5m
e 22h30m; vesp. 5.', 17h t
dom., 18h.

6DIPO REI - Trarisdia de Solo.
cies. Uma das obras-primas do
classicismo grego. Dir. FUvIo
Rangel. Com Paulo Autran, Isabel
Ribeiro, Margarida Rey e oulros.
— 21h30m, de 4.a a dom.; ves.
terça e quinta, 17h e dom., Ifih.
República — Av. Gomes Freire,
474 

J22.0271)._úllimos dias.
Õ 
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Õ AZUI DA FAL EC ÍÓÃ~^

Comédia de Joe Orion. premiada
em Londres como o melhor lexto
de 1966. Um cadáver profanado
e um ciotectiv* corrupto estão en-
tre os fatôfet impcrlantes dêile
engraçídíüimo exemplo de hu-
mor macabro. Tradução de Bár-
bara Heliodora. Cenários e iitju-
rinos de Napoleão Moniz Freire.
Com Rosita Tomás Lopes, ítalo
Rosti, Mário Brasini, Emílio di
Biail t Érico de Freitas. Direção
de Maurice Veneau. Ginástico,
Av. Gra;.i Aranha, 187 (42-4521);
21hl5m, séb., 20h e 221) 15m;
veip. quinta, 17h e dom., Ifih.
Últimas semanas.

O'CAVALO DESMAIADO :- Co,-
média dramática de Françoise Sa-
ann. Um lorde entediado e uma
sentimental vigarista francesa se
amam num castelo na Inglaterra.
Dir. de Carlos Kroeber e cenários
de Túlio Costa, lauro Suárez, Hen*
rique Martins, Márcia de Wind-
sor, Rubem de Fajco e Paulo
Araújo. Copacabana, Av. Copacg-
bane, 327 (5?-1818, R. Teatro);
21h30m; sáb. 20 e 221:. e quinta,
às lóh, vesp.; e dom., 17h.

QUEfcIDINHO - De Charles Oyer.
Doit borbeiros homossexuais num
grotesco e cruel jogo de verda-
de. Trad. Sérgio Viotti, Dir. de
Martlni Gonçalves, Com Jardel
Filho e Sérgio Viotti num notável
def empenho. Princesa Isabel. —
Av. Princesa Isabel, 186 (37-3537)
- 21h30m; sáb. 20hI5m e 22h30m
e vesp. quinto, 17h, e dom., I8ii.
Últimas semanas.

REVISTAS
VEM QUENTE OUE ESTOU FER.
VENDO - Espetáculo de travesti.
Com Rogéria. Rival, Rua Álvaro
Alvim, 33/37. (22-2721); 20h a
22h, vesp. quinta e dom., lóh.
O NEGÓCIO. TA>SUBINDO— Pro-
duçSo de Américo Leal, para o
Teatro Recreio. Sessões contínuas
a partir das ]8h. — Rua Pedro
I, 5JL
VÊM NO EMBALO COMENDO DE
GALO — Revista produzida por
Colí e Silva FilhT. Com Nilia
Magalhães,' Jean-Jacques, Ronaldo
Crespo, Marinez, Morzilia Costa e
outros. Cario* Gomes. Praça Tira.
dentes (227581). - 18h - 20ii
e 22h.

Selznick para a Metrô. Com Clark
Gable, Vivien Lelgh, Leslie
Howard, Olivia de Havilland. Cu-
tes. Relançamento, agora, em ver-
são 70 milímetros (novamente
com estereefônico). Exclusiva-
mente no Vitória: meio-dia -
lóh - 20h. (14 anos).
õ"mõrro dosÍventosiuivan:
TES (Wulh.ring Heightl) - de
William Wyler. Um dos filmes de
maior prestigio do grande cine-
aita, baseado no romance de
Emily Bronte-. Conv Laurence Oü-
vier, Marte Oberon, Vivien Leigh,
Dávtd Niven. Alaslca:-2h' — 4h —
óh -' 8h - lOh.' .
/fÁRVÕRÉ- DÁ "vrõÃlRÜnlr^.
County), v de Edward Dmytryk. Su-
perprgdução procurando seguir o
rastro dç êxito de ... E o Venlo
Lavou, explorand.o também o
toma da guerra civil. Com Eli-
rabeth Toy lor, Montgomery Clift,
Eva Marie Saini, Nigcl Patrick,
Lee Marvin. Core*. Palhí (desdp
meio-dia), Metro-Copãcabana, Me-.
Iro.Tijuca • Coral: 13h — lóh -
J9h — 22. Também nos cinema:
Paratodos, Mauá. 14 anos).
A~FÍJGÃH6o~PRE5ÊNTE (lt íú^í)'— -Drama de' ambísãq psicológica.
Com Giovanna Ralli, Anouk Aimée.
Impirio: 14h - líli - 181) - 20ii
-_22h1_ (18 anos). '
ALPHAVILLE (Alphaville), de Jean-
Luc^ Godard. Um dos melhores
filmes de Godard: a robotização
do Indivíduo em ritmo de ficção-
científica. Com Eddie Constan-
tine, Anna Karina, Tamlroff. Ti-
juca-Palace. (18 anos).

RADIO
RADIO JB

TELEVISÃO

T6NIA CARRERO (2) - 23hl5m -
a estréia do teatro informa e co-
menta.

MUSICAIS
"SHOW"
tLEN DE LIMA, GILDA VALENÇA
E JOAQUIM PEREIRA - Lisboa à
Noite. — Rua Cinco de Julho, 305.
Couvert: NCrS 2,50.
ANTÔNIO MESTRÍHe MARIA T?-
RESA - No Fado - Show - Rua
Barão de Ipanema, 29ó. Telefone
36-2026. - Couvert: NCr$ 2,50.
DICK E MARY MARVELL - Mági-
cos — Adaga de Évora. — Show
com Maria da Graça e SebastiSo
Robaiinho. Couvert: NCr$ 1,80 —
Fechado às segundas-feiras. — Rua
Santa Clara, 292. Tel.: 37-4210.

rrísynt. Com Gert Froebe, Orscn
Welles, Alain Dèlon, Belmondo,
Glenn Ford, Kirk Douglas, Simone
Signcret, Charles Boyer, Leslie
Caron, Marie Versíni, Anthony
Perkins, Jean-Pierre, Cassei, Yves
Montand. Roteiro de Gore Vidal
e Francis Ford Coppola, baseado
no livro de Larry Coilins e Do-
miniquo Leplerre. Filmagens adi-
eionais realizadas por Mareei
Moussy. Exclusividade no Bruni-'Flamengo: 

15h - IBh - 21h. (14'anos).

. OS PROFISSIONAIS (The Prof.-
sionals), de Richard Brooks. Bom
filthe. Mercenários americanos
versus guerrilheiros mexicanos: a' 
missão paga caminha para um
sentido ótico. — Com Burt Lan-
casler, Lao MarvInJ Claudia Car-
djh&lé, Robert Ryan. Côres.
Odeon: 13h - 15hl5m - I7h30m
- 19h45m - 22h. (14 anos).

A CONDSSSA DE HONG-KONG (Ã
Countesa from Hong Kong), de
Charles Chaplin. Comédia: Cha-

/plin en» tom muito menor. Em
córes, Com Sofia Loren, Marlon
Brancoj Sidney Chaplin, Tippi He-
dren, Patrick Cargill, Margaret
Rutherford, e, numa ponta, Chnr-
lie Chaplin. Exclusividade no V««
n"eit:*4h - óh - 8h -' lOh -
Í14 anosi.

CONTINUAÇÕES .
PARIS ESTA' EM CHAMAS? (Pa.
ris Brult-t.il?), dirigido por René
Clément. Superprodução sôbre a
liberação dô Paris pela Resistên-
cia e pelas forças aliadas. Uma
vitória de Clément. Prori. fran-
cesa, co-patrodnada pela Para-

Guerra. Com Armando Bogüs,
Rubens Correia, Irina Greco, Eu-
gênio Kusnet, Araci Balabanian a
elenco de cerca de 40 figuras.
Joáo Caetano. Somente de Á a 16
de outubro.

ANABEllA, ANABELLA, MEU fT-
LHO - ds Roberto Franco. Dire.
ção de Álvaro Guimarães. Com
Moria Tereia Barroso, Ana Rita,
André Valli e Lalaietle Galvão.
Artna Clube de Arte — Estréia
dia 10 de outubro.

O INSPETOR GERAI - Obra-pri-
ma teatral de Gogol, adaptada
por Benedito Corsi, que também
dirige. Corv Agildo Ribeiro, Os*
valdo Loureiro, Telma Re;lon,
Denoi de Oliveira e outros. Opi-
nião. Estréia breve.

A NAVALHA NA CARNE - De-
pois de problemas corn a ceiuu-
ra, o texto de Plínio Marcos {au-
tor de Doit P.rdidos Numa Nollt
Su|a) é finalmente liberado. Es-
trilo dia 3 outubro, no Teatro
Maison d» France. Direção de Fau-
zi Arap, cenários de Sarah Fere*.
Elenco: Tónio Carrero, Nelson Xa-
vier e Emiliano Queirós.

O GRANDE ASSALTO - de Adol-
fo Chadler. filme brasileiro sô-
bre o assalto do trem pagador
de Londres. Com Toniah Mongol,' Fernando Barcelos e Maurício
Koppa. São Luis, Madrid, Santa
Alict, Ivaral. (18 artos).
üma loTJRTTTiõFT/TrSirHÃõ
(Tlu Fortune Cookie) .- de BiilY
Wilder. Uma boa comédia. Com
Jack Lemmon, V/alter Matlhau
(Oscar de melhor ator coadjuvan-
te por êste filme) e Ciiff Osmond.
Ópera, Caruso, Bruni-Méiir, Re.
gência e São Pedro. 14h - lóh —
18h - 20h e 22h. (Livre).

RIO ZE PEREIRA - Direção de 
'

Haroldo Coita, com Elen de Lima,
Irmüs Marinho e Jonas Moura —
Coldon Room do Copacabana Pa-
lace. Couvert: NCrJ 12,00. Sáb.
e dorn.: NCrS 15,00.

SHOW PE SAMBA v- Diariamente,
ás 22h e 24h. Café-Teatro Casa
Grande — Av. Afranio de Melo
Franco, 300. Atração: Taiguara e
Conjunto 3-D.

NO GAStIOHT SE IMPROVISA -
Com Gasolina e Carminha M^isca-
renha í, Show musical con Er-
nini Filho, Jonas Moura e outros.
— Gaslight — aberto a parlir da:
17h para drinque i.

CANECÃO — Cervejaria com ca-
pacidade para duas mil pessoas,
Shows contínuos. Na entrada do
Túnel Novo. Consumajjo NCrJ .
10,00. Couvert: NCrS 1,50.

DEU A LOUCA EM HOLLYWOOD
— Produção de Carlos Machado,
com Lílian Fernandes, Juju, Rogé-
ria, Nestor de Montemar e outros.
Fred's — Av. Atlântica, Consuma-
tão NCrS 12,00.
WALESKA — Cantora de música
romântica — violão de Josemlr, —
PUB - Rua Antônio Vieira, 17-B
-- Leme.

JB INFORMA - 7h30m - Í2h30m
18h30m - 21h30m - sexta,

Às 21 horas e domingo, às lóh
30m.

MARCA-.DO. SUCESSO: -"*7h25m
12h25m - 18h25m e 21h25m.

REPÓRTER JB - 8"h30m - .9h3Õm
10h30m -.Illi30m - 14h30ni -
15h30 - !6h30m - 17h30m -
20h30m - 23h30m - ObSOm.'

prímeira CLASSE - lãfiÓÜnT^
Minueto, de Bolsonl.- Arla da
Sultt n.o 3 de Bach." Tritsch-
Traltch, de Strausj/ Abertura-
Fantasia Romau e JulUta, da
Tchaikovsky.* Souvenir de Mos-
cou, de Wienlavsky.* Tambourln,
da Suite em Mi Menor, de Ra-
meau. - 22h05in — Tristão •
Isolda, de Wagner.* Concerto
para 2 Bandolins tm Sol Maior,
de Vlvaldl." Solte de O Galo de
Ouro, de RimskyKorsakcv.

JEAN-PIERRE E MODERNOS DO
SAMBA - Lt Cirqut - Rua Da-
rata Ribeiro. Sem consumação e
couvert.

RELATÓRIO KINSEY - Direjão dt
Maurice Vaneau, com Leina Kres-
pi, Gracindo Júnior e ítalo Ros-
sl. Rui Bar Boist - Rua Rodolfo

. Dantas./" ->••

MÚlíCÀ f
CONJUNTO CORAI DE REGINA
— Música da Renascença —
I. C. B. A. - Çtcllla Mtlrtltt,
hoje, is 21 horas,
PE. JOsTmaÜRÍCi0~l"Y«rT"Coe"
lho — Escola d» Música, hoje, às
20h30m.
JEAN-PIERRE RAMPÀl - Õ7S,~ N.

maestro Alceu P .cchlno — Ce-
cília Meireles, amanhã, às 21 ho-
ras.

PE. JOSÉ MAÜRlciO - Comsmo-
ração do seu secundo centenário

Conselho Federal de Cultura,
sexta-feira, às 14h.

ÚNI-DÚNI-TÍ (4) - às llh30m -
crianças do jardim da infância
fazem o programa.
GÃSPÃRZINHÓT9) _ ii-Í7h4Õm
— aventuras do fantasminha ca-
maroda.

TV ESPECIAL BIBI (ó) - iTlÕh
15m — a filha de Procópio Far-
reira é o show.
5ÃNDRA t O SHOW (2) - às
20h30m — dinâmico programa jor-
nalístico.

OUEM SAMBA FICA - Espeléculo
que pretende <íar uma vÍ3ão evo-
iutiva da música popular brasi-
leira. Direção de Carlos Castllhos,
com Odete Lara, Sidnoi Miier" e o
nôvo con|unto musical As Meni-
nas. Estréia hoje, is 21h30m, nn
Teatro de Bolso, Rua Jangadeiro--,
28 (27-3122); 21h30m; sáb., 20li o
22h; vesp. 5.°, 17h e dom., 18h.
A FINA FLOR DO SAMBA -
Show de samba popular, organi-
zado por Sérgio Cabral e Teresa
Aragão. Com elementos das Es-
colas de Samba Mangueira, Impe-
rio Serrano, Portela e Salgueiro.
Opinião - segundas-leiras, 21 h.

VESPERAL DE MÚSICA BRASIIEL
RA — Todos os sábados/ ás 17h,
no Teatro Carioca db Artt — Rua
Senador Vergueiro, 238, roda de
samba, debates, compositores o
cantores da nova gera;ão da
música popular.

PRÓXIMAS
ESTRÉIAS

A PERSEGUIÇÃO E ASSASSINATO
DE JEAN-PAUL MARAT CONFOR.
ME FOI ENCENADO PELOS EN.
FERMOS DO HOSPÍCIO DE CHA.
RENTON SOB A DIREÇÃO DO
MARQUES DA SADE. - DWma de
Pater Weiss. Um dos mais origi-
nais textos da dramaturgia con-
temporfinea, na versío cênica do
Teatro de Esquina, de São Paulo;
que obteve enorme sucesso na ca.
pitai paulista, Direjõo de Ademar

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦HUMU£... u
BALLET STUDIO
MARIA OLENEWA

PE. JOSÉ MAURÍCIO _ E .posiçiio
de Mercedes Pequeno Bueno —
Biblioteca Nacional, a partir de
sexta-feira, às 17 horas.

OTELLO - de Verdi -~Gu"êrra",
Pacheco, Belas Campos, Lourival
Braga — Municipal, sexta-feira, às
20h40m e domingo, és 16h30m.
O. S. B. — De Carvalho, Jocy~de
Oliveira, Reding-Piette — Munici-
pai, sábado, ès lá horas.
MÍGNONE - obras inéditas -
Cecília Mtlrtlts, segunda-feira, ás
21_horcs,
DISCOTECA PÚBLICA DO ESTADO
DA GUANABARA - Música eru-
dita. Aberta das 9 és 19 horas

Avenida Alm. Barroso, 81, 7."
andar.

ARTES PLÁSTICAS
FRANCISCO DÃ SILVA - Piníu-
ra primitiva — Galeria Gemini —
Av. Copacabana, 335-A (57-0388]

Aberta diariamente das 15 ás
22 horas, exceto aos domingos.
ROBERTO MORICONI - Pttitt
Galtrla — Praça General Osório,
53 (27-5206). Aberta diariamente,
das 15 às 22 horas, exceto aos
domingos.

ESTA MULHER E' PROIBIDA (Thil
Properly Is Condemntd), de Sid-
ney Pollack. Drama de pretensão
realista, ambientado na década de
trinta. Côres. Com Nathalie Wood,
Robert Redford, Charles Bronson.
Bruni-Ipanema e Bntânia (18 anos).
A NOÍTE DO GRANDE ASSALTO
(la Noltt dti Grandt Assalta) —
de G. M. Scotese. Com Aghet
Laurent, Fausto Toxzi e Sérgio
Fantoni. Royal, Mello, Bruni-Pia-
dade. (10 anos).

PRISIONEIRO DA AMBIÇÃO
(Nothing bul Iti. Btst), dé Clivt
Donner. Inteligente comédia: hu-
mor cínico, às vezes sinistro.
Prod. inglesa. Com Alan Batei,
Deholm Eliott, Mlllicent Martin.
Alvorada. (18 anoa).

O MENINO E O VENTO (brasl-
leiro), de Carlos Hugo Christen-
sen. Adaptado do conto poético
de Aníbal Machado. Com Enia

'Gonçalves, Vilma Henrtqu-s, Lufs
Fernando lanelli. Art-Ttjuca, Alt-
Méitr, Art-Madurtlra. 14h - lóh
- 18h - 20h - 22b. (14 anosi.

EXTRA
OS SETE SAMURAIS - Um dot
mais importantes filmes de Kuro-
aawa, em apresentações do Cine-
clube André Maurois — Av. Vil-
conde de Albuquerque, 1 325 —
hoje, às lóh30m e 21 h.

A BOSSA DA CONQUISTA... t
COMO CONSEGUI-LA (Tht
Knack... tnd How to Gtt lt) -
Excelente comédia do diretor pre-
ferido doy Beatles, Richard les-
ter. No elenco, Rita Tushingham.
Hoie, às 21h30m, no Glnísio da
PUC. PromojSo do Cineclube Nél-
Son Pompéia.
UMBERTO D (Umbtrlo 0) - Neo-
realismo de Sica e Zavattinl. Atâ-
res não profissíonaii. Hoje, às
21h, no Meia Pataca Clube d,
Cinema (36.6270).

COLETIVA - Áurea Crown e Por-
tugal — pintura — Churrascaria
Gaúcha — Laranjeiras, IM.
NÃSClMENf^^IítaThiT^^Gi'.
lerit do L.mt Palact Hotel —
Av. Atlântica, 656.

ALEXANDRE RAPPORT - Pintura
- Varanda, Rua Xavier da Silvei-
ra, 59.

GUDEMBERG - Pintura - Toca
de Artt — Av. Copacabana, 435
— Aberto diariamente até 22 ho-
ras,......

COLEfíVÃ - Pintura de Néri,
Bandeira, Serpa, Bononi, Saldanha
e Silva — Geed.

V/IDMAR FRANZ - Pintura íigu-
rativa — Clube dot Decoradores

Av. Copacabana, 1 100, sobre-'o|a.

LUIS CARLOS GALVÃO MIRANDA
Pinturas — Galeria Goeldi —

f.'ua Prudente de Morais, 129 —
Aberto diariamente, das ló às
22 horas, exceto aos domingos.

YEDDO TITZE - Tapeçaria - Pi-
cola Galeria — Av. Copacabana,
919, 2.0 andar.

ALDEMIR MARTÍNS - Desenhos
Galeria Bonino — Rua Barata Ri-
beiro, 578 (36.7534). Diàriamen-
te, das 10 às 12 horas. Das ló
às 22 horas. Fechada aos domin-
goi.

ÕTrÕSTO E A OBRA - Coletiva
— Galaria IBEU - Av. Copacaba-
na, 690.

MARCELO GASSMANN - Pintu-
ra e gravura — Galtria Santa
Roi»— Rua Visconde de- P.!ra|4,
22 (47-B641).

FRANK SCHAEFFER - Pintura -
Atelier dt Artt Botafogo — ?ua
Pinheiro GulmarSes, 71 — Diária-
mente, das 16 às 22h ou com
hera marcada pelo tel. 46-1294.

MONTEZ MAGNO - Pintura -
Galeria Cantu - Ru» BarSo' de
Ipanema, 110 A.

RUBENS; GERCHMAN. -Pintura,
obietes, desenhos e serigraflas. -
Galaria Relevo - Av. Copacaba-
na, 252 (37-1767) - Aberta das
16 às 22h. Fechada aos domin-

ALGACYR FERREIRA - Galeria da
CBI — Av. Copacabana, 728, so-
breloja.

COLETIVA — Tapeçaria, pintura,
desenho e gravura — Parodi, Ser-
tório. Brito, José Maria Dios da
Cruz, AIuísío Zaluar, Gina, Isa
Aderne Vieira e Raul Brandão —
Galeria Escada — Av. Gen. San
Marlin, I 219.

PAULO ROBERTO MENDO - Pin-
turas — Painel da Agência AH-
tália - Av. Atlântica, 1 936.

PINDARO CASTELO .BRANCO!-
— pintor — Giro — Rua Francisco
Sá, 53, sobreloja.

ÃCÊRVÕ - Piiüura, «cultura e
gravura — Ana Letícla, Ana Bel-
In Geycier, Bruno Giorgi, A\ntô-
nio Maia, Lazzarini, Delamònica,
Arturo Kubota. — Galeria Morada,
Rua Ataulfo de Paiva, 23-B. -
Aberta diariamente, até às 22h.

ÍÃPÕnTÃRAÚJO - Pintura - 
~GÍ~-

leria G-4 — Rua Dias da Roch»,
52, — Diariamente, até às 22
horas.

COLETIVA - Pintura e arquite-
tura — L'Atélitr — Barão de
Ipanema, 29-A.* Diariamente, até
às 22 horas.

LUIZ SEVEHIANO BIBE1HO LUIZ SLVEUIANO HIBHHO*|-Ainda maís fabuloso agora I*
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PAPEL

PAULO FR6IS — Santos Dumont: "A respeito de
papéis, como são o papel emporético e o papel aver-
goado?"

Papel Emporético (ou papel-filtro) é o papel fei-
to de algodão, destituído de cola e substâncias coran-
tes, e tratado com uma solução de ácido nitrico para
tornar-se mais resistente e em condições de reter
eventuais impurezas em suspensão nos líquidos quefiltre; papel avergoado, ou papel vergê diz-se do pa-
pei que apresenta, com certa transparência, linhas
horizontais e verticais (ditas Unhas ã'água), produ-
zidas pelos fios metálicos do fundo da fôrma, no caso
do papel feito a mão, e pelo rolo filigranador, se fa-
bricado por máquina.

AÇO

ARI KRAMMER LO-
PES — Muriaé — "Como
sc fnz u «cozimento do
açc?"

Denomina-se... recozí-
mento <lo aço o processo
para eliminar a fragilicLi-
de de objetos de aço cau-
sada pela tempera —, con-
sistindo tal processo num
aquecimento moderado a
cerca de 300 graus, segui-
do pelo arrefecimento len-
to —, sabendo-se que o
aço perde a fragilidade,
conservando sua dureza e
flexibilidade.

RESIDÊNCIA/
DOMICÍLIO

MARIZA GALVÃO —
Riachuelo — "Em Direito,
as palavras residência c
domicilio que diferença
i6m?"

Sob o ponto-de-vista .lu-
rlçllco, residência, é o lu-
gdr onde uma pessoa tem
(habitual ou atualmente)
a sua moradia, com ou
sem a intençSo de ali per-
manecer sempre —, distin-
guindo-se, residência, do
domicílio, no qual está in-
clulda a idéia de perma-
nência no lugar.

MONTEIRO LOBATO

MAURO NEIVA — Ita-
piru — "Quando Montei-
ro Lobato foi embaixador
do Itrasil nos Estados Uni-
dos?"

Monteiro Lobato nãj foi
embaixador, mus adido
comercial. Nomeado em
1926 adido comercial à
nossa Embaixada nos Es-
tados Unidos, o ,iá famoso
autor de Urupes ocupou o
cargo até 1931, publicando
de regresso ao Brasil um
livro de impressões sob o
título América.

MAGNA CARTA

OADMO RIBEIRO SAN-
TOS — Grajaú — "O Rei
João Sem Terra depois que
sancionou a célebre Magna
Carta forçado pelos barões
ainda viveu niuito tem-
po?"

Assinada em 1215 a
Magna Carta, Joáo Bem
Terra faleceu no ano se-
guinte. A Magna Carta,
enfeixando mais de 00 av-
tigos redigidos em latim,
constituiu iun estatuto po-
lítico de fundamental im-
portancia na evoluçfto ju-

ridica do povo britânico,
sobrelevando o fato de que
ela deu origem ã formação
do Parlamento que S2 tor-
nou modelo dos congene-
res no mundo.'

FRANÇA/L!j!ERATURA

ISABEL KLATMANN
Laranjeiras — "A

França chega dc fato a
distribuir mais de 500 pré-
mios literários cada ano?"

Segundo La Documen-
tation Françalse, mais de
700 prêmios literários são
anualmente distribuídos na
França, cabendo acentuar
que só a Academia Fran-
cesa distribui mais de 70
prêmios por ano, sendo os
principais deles o Grand
Prix (de Literatura) e o
Grand Prix (do Romance)
—, tendo sido muitos, des-
de Sully Prudhomme em

1901, cs franceses lanrea-
dos com o Prêmio Nobel
de Literatura.

FUNERAIS

CARLOS F. MELO —
Irajá — "O desrespeito àt
cerimônias fúnebres é pu-
nldo em que parte do Có-
digo Penal Brasileiro?"

No Artigo 209. Êsse ar-
tlgo do Código Penal Bra-
s-ilelro dispõe textualmen-
te: "Impedir ou pertur-
bar enterro ou cerimônia
funerária: PENA — de-
tenção, de um mês a um
ano, ou multa de quinhen-
tos cinzeiros a três mil
cruzeiros. Parágrafo úni-
co: Se há emprego de vio-
lèncla, a pena é aumenta-
da de um terço, sem pre-
juízo da correspondente a
violência".

ATENÇAO

Somente fazer pergunta
quem puder ouvir a res-
posta, através da RADIO
JORNAL DO BRASIL, ds
2.» a G."-felra, dc llh Oãm
ás lüh. — Aqui são publi-
cadas apenas algumas das
32 ouestões irradiadas por
dia. — Com muitas cartas
a pesquisar, o João não
envia resposta pelo Correio
nem Informa p/ telefone.
•— Fazer uma só pergunta,
«obre assunto de interesse
geral e que possa ter res-
posta em poucas palavras.

Cartas para: Pergunte
ao João, RADIO JORNAL
DO BRASIL, Avenida Rio
Branco, 110, 5.° andar, Rio
ZC-21.
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TAPETES DO ARTESANATO
DA PENITENCIARIA

DE BANGU
EM EXPOSIÇÃO

S Rua Tonelerot, 356 - Tel.: 37-5917 — Guanabara
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DANÇAS CLÁSSICA E MODERNA - TEO-
RIA - PAS DE DEUX - HATA-YOGA -
SOLFEJO - PIANO - VIOLÃO - FRANCÊS

Direção artística: DAVID DUPRÉ

s
ESTÚDIO RAQUEL LEVI

GINÁSTICA FEMININA - Simei Billio e lole Freitas
DANÇA MODERNA - Raquel Levi
DANÇA PRIMITIVA - Jonas Moura
MODERN JAZZ - Nino Giovanetti
DANÇA INFANTIL - Lilí Pereira

1
1

CURSOS D'ARTE
Direção: ELOISA LACE

INSCRIÇÕES: 9 às 11 - 14 it 16 - 18 às 20
Rua Francisco Sá, 89 - 1.°

INSCRIÇÕES ABERTAS: DAS 8 ÀS 20 HORAS | \ 1
Avenida Copacabana,928 — Cobertura—~—— ~———¦ ¦. ..——. __i «S5 mt^uiwu vupai.auai ia , / jlu -— v.uuci iul ¦• E ' —- *--" ¦-¦ •- ¦¦ .- * m'«MWHItRBnaMHHMMHHMHUHHtfHHMH? IIIIDL'RllllllllllllieaiiMI||BIIIMlllHiC»RiiO SnBStóJiKEBewHBHMinilMMSMMMMMMMMS**"

DflcorosSo de Interlpres — Estilos —
Vltrlno — Eslllo colonial brattlairo —
Estilos Ingleses — Estilos Franceses --
História Gersl cl» Pintura - História
da Pintura no Brasil — Pintura do
Século XV \

Estética - Critica de Arla

Pintura em Porcelana
Estamparia em Tecido

l Eloisa lacá
Decoradora — Ex-Professora

cb Colégio Bennett

Gerson Pompau Plnhalr»
Diretor da Escola de

Belas Artes
flávio de Aquino
Critico de Arte

Helen Rabello de Caslro
leda Chagai

INICIO DO CURSO - SCOUNDA-FEIRA. -

RUA BARÃO DE IPANEMA, 59-A - 36-5V30

1
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Tailleur esporte em veludo. azul-canário. Casaco militar com martingnie ;ia frente. Boutique.
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paris,
CAPITAL
DO COURO

Paris apresentou há dias a
XXV Feira do Couro no Parque de
Exposições da Porta de Versalhes.
42 mil metros quadrados de stands,
com 1300 expositores de todo o
mundo, num total de 34 paises.
Toda a moda que se faz com cou-
ro, artesanato, indústria em gran-
de e pequena escala e até o fan-

GILDA CHATAIGNIER

tástico Ballet du Cuir fêz parte da
semana que fêz de Paris a capital
do couro.

O QUE HA DE NOVO EM COURO

Os costureiros não estão sém-
pre de acordo com o comprimento
das saias. Mas são unânimes em
concordar com o couro na moda,
seja ela maxi ou mini. Tòdás ai,
coleções se completam com peças
de couro, a maioria delas feita
especialmente para a grande íei-
ra. A côr que foi constante: mar-
rom. Seguiu-se o preto, o verde-
musgo, o bege e o ciclame.

Detalhes novos em pauta:
bordados com fios de pele, golas
roulèes em tricô, botões dourados,
bordados luminosos, franjas no es-
tilo medieval, sippers cada vez
maiores. .* ¦„-..

Dior adota o couro de vitela
para redingotes de coquetel, enri-
quecidos com jabots em musselina.

Em Yves Saint-Laurent, a
grande vedete é o couro com tra-
tamento de veludo, especial paTra
vestidinhos no gênero pagem, com

Bill'.
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gola roulée em tricô e cinto dc me-
tal dourado.

Pierre Cardin mistura couro e'
metal, principalmente nos mini-
blusões que têm características es-
paciais.

O Couro e bordados, o tema pre-
ferido por Jacques Heim.

Vestidos pretos, sem grandes
detalhes, adotados por Jean Patou.

Guy Laroche torna-se mais
arrojado, lançando tailleurs-shorts
e combinações-bermudas em cou-
ro levíssimo, guase uma Zin,gerie.

O O cinto é o detalhe de maior
importância, presente em quase
todos os grandes costureiros. Em
geral são bem largos e as fivelas
geométricas e metálicas.

¦<.

As botas mais sensacionais
são longuíssimas, presas mesmo
por porta-ligas e são adotadas por
Laroche, Saint-Laurent, Ungaro,
Féraud e Estérel. Já Lanvin prefe-
re as curtas, dando relevo aos
amarelos e laranjas com botões
dourados.

O Os sapatos apresentam-se com'
as biqueiras quadradas e os saltos
variando entre 3 e 6 centímetros
de altura. As cores mais usadas:
vermelho sombrio, verde-musgo e
bege. Assinala-se a reaparição da
sandália para a noite, com alças
cruzadas no tornozelo; c surge um
tom nôvo: cobre nacarado.

O As bõisas são imensas, capa-
zes de conter todo o hr/_-à-_.rcc ,
feminino. Funcionais (há repar-
tição para cada uso específico)
elas se assemelham a sacolas c são
rústicas, influenciadas pelo artesã-
nato.

As luvas esportivas se alon-'
gam, subindo quase ao antebraço.
Couro de cabra, de carneiro c suè-
de, as matérias preferidas. Algu-
mas luvas possuem relógios ou pul-
seiras encaixadas nos punhos. Lu-'
vas brancas para a noite é a
ordem.

¦"' ..'';:¦¦-'¦'

A cabeça é recoberta dc couro
e são três as tendências dos cha-
péus: boina, casquete redondo e'
tipo jóquei. Dior emprega mesmo
o crocodilo em alguns modelos
realmente sensacionais.

. /.

Etiqueta Jonquet para homem. À esquerda, luvas para
caçar com o indicador em pele, para facilitar o manejo
ila arma. A direita, luva.*: para motoristas, feitas a mão

Duro: blusão cnrlinho em couro azul-marinho,
rom gola e cinto em couro branco, bolsos
embutidos e fecho-écluir. Modelo do Clube 2 0011

Macacão em couro prateado, com gola ojicial e jccho-éclair. Cinta
também em couro prateado com placas de metal do Neto Diner. An
cabeça, um capacete de cosmonauta. Modulo Edma-Sport-Cuir 20 Ans

PRIMEIRO MADAME,
DEPOIS "MADEMOISELLE"

A Mme. Rosita, grande ditado-
ra de moda, em São Paulo, possui
várias casas de alta costura e prèt-
à-porter nos principais bairros da
Cidade. Agora, resolveu dar nôvo
impulso a suas criações e lançar
roupas na linha jovem, especiais
às jovens. Como essa linha di-
verge do estilo que há anos íaz
a bossa de suas maisons, será
apresentada numa nova boutique
modeminha denominada Made-
moiselle Rosita.

NOVA SOCIEDADE PARA"PRÊT-À-PORTER" DENER
Dener associou-se à Imperchic,

fábrica de confecções, para a sua
nova coleção de prêt-à-porter. O
costureiro paulista, que já possui
boutiques em São Paulo, Rio e Belo
Horizonte, pretende estendê-las por
outras grandes cidades brasileiras.'
Pouco a pouco êle está limitando
o número de suas clientes exclu-
sivas, para atender à maioria com
criações mais acessíveis, em todos
os sentidos.

COTY PLANEJA SURPRESAS
PARA 68

Para o III September Fashion
Show, a Coty já está pensando eni
grandes lançamentos de moda.
Perfumes com nomes de costurei-
ros famosos fazem um dos planos
que está sendo posto em prática»
Flores e íragráncias, as mais exó-
ticas, estão sendo combinadas pa-
ra resultarem em perfumes que
sintetizem as personalidades dos
nomes que levam.

TAPETES DE TANA
NA MONTMARTRE

A casa de decorações Montmar-
tre Jorge, da Rua São Clemente,
apresentará uma exposição de ta-
pêtes de Tana a partir do próxi-
mo dia 20. A técnica usada pov
Tana para a confecção de seus
tapetes é diferente de todas as
aplicadas pelas mulheres que ie
dedicam a èsse artesanato: sóbre
a tela ela tece, pinta e grava com

resultados artísticos ressaltados
por críticos e entendidos.

COMO VER AS DUAS
FACES DA MOEDA?

, A partir dc hoje você poderá
ver de perto as mais preciosa^
moedas de todos os tempos, numa
exposição gigante realizada no Mu-
seu Histórico Nacional, na Av. Rio
Branco. Essa mostra, que recebeu o
nome de O Mundo nas Duas Faces
da Moeda, foi organizada pela Di-
visão de Numismática do Museu.
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UMA JÓIA DE' LEILÃO

As esmeraldas do clipe são do tipo naveta
e os brilhantes, dos mais variados
quilates. Valor da jóiai trinta mil dólares

Vm brilhante imenso, amarelado, numa base
de platina: uma das jóias mais valiosas do
espólio d» Carmem Murtinho d'Almeida

Enquanto o dia 25 não chega,

quem passa pelo Palácio dos Leilões,
na Praia do Flamengo, vê a agitação
ali reinante: é gente entrando e
saindo, arrumando e etiquetando as

peças, acabando de colocar os últi-
mos tapetes e cortinas. No meio de to-
dos os preparativos, Ernani recebe tè-
lefonemas:

— O brilhante cie 120 quilates?
Sinto muito; não posso mostrar por-
que êle ainda não está comigo. Che-

ga amanhã. Isso mesmo: pode vir
ver, se quiser.

Êsse' brilhante é a peça mais va-
liosa da coleção de jóias que integra
o espólio de Carmem Murtinho de Al-
meida. Será o primeiro leilão do Pa-
lácio e as atenções'dos colecionadores
estão voltadas para êle. São quase 200

jóias, cujo valor, no total, deve estar
por perto dos NCrS 500 mil /Mas o bri-
lhante — maior da América do Sul e
talvez do mundo — ainda não tinha
chegado e o que vimos íoram as duas

outras peças mais valiosas: um clipe

para cabeça, com esmeraldas e bri-
lhantes, e um solitário, imenso, com
base de platina. Cada um deles vale ,
30 mil dólares. Uma fortuna, um
shoio de óurivesária francesa, das an-
tigas.

E o meio bilhão de cruzeiros anti-

gos, que deve ser arrecadado na inau-

guração, é destinado, por testamento
da viúva de Mário de Almeida, a 15
instituições de caridade. O Asilo São
Luis e a Sociedade Literária Padre Anr
tônio Vieira, de São Leopoldo (Rio
Grande do Sul), são duas delas.

A LBA — Legião Brasileira de As-
sistêhciá — também é beneficiada -el

o dia 25 já tomou nome de Noite cia
LBA; foi organizada por Madame
Campos, em homenagem a Dona Io-
landa Costa e Silva. Às 21 horas de x

segunda-feira; o Palácio dos Leilões,
ccm seus 18 Sâiõss e 1 200 m2 de área
.ons.lTui:"a. iniciará seus cinco anos
c.c afciviciâucá'. Asoini ciiz o coftwaio..
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JORNAL DO BRASIL --RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 1967

Novo Ailegro
experimental

Êste é o Allogro II, irniüo-caçula daquele Ailegro apresentado pela Ford

em 1963. Andou sumido durante algum tempo, mas. agora, reaparece em grande

estilo, acompanhando a melhor tradição do Mustang e do Cougar, com suas

índias esportivas, capacidade para duas pessoas e traseira do tipo féslback.

Ainda em estágio experimental, o Ailegro II apresenta as.seguintes característi-

cas: 2,51 m de distância entre eixos, 4,30m de comprimento total c l,67m dc

largura. Sua altura, até o solo. é de 1,05 in. O nôvo Ailegro é, portanto, 20cm

mais baixo que seu antecessor e cerca ile 23.cin menor que o Mustang e o Cougar.

Na página 4 iniciamos, hoje, a publicação dc todos os lançamentos da industria

automobilística norle-americana pára 1968.
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Carra velho já **reeneama "
JB) — Talvez o Beu
1968 seja em parte

Delr-H (UPI —
automóvel modelo
modelo 1958.

Uma .eencarnação de modelos antigos
abandonados a melo caminho para dar
íorma a novos modelos está acontecendo
nas proximidades de um monte de car-
ros velhos no Município de Taylor, nas
vizinhanças de Detroit.

Ali, uma fabrica com enorme máquina
trituradora reduz carros velhos em bolos
de metal do tamanho de um punho c
apropriados para aso em grandes opera-
ções de fundição.

A usina, de propriedade da firma Lu-
ria Brothers Co., está fornecendo ã Ford
Motor Co., por ano, 250 000 toneladas de
metal para refundição em blocos de mo-lor, carcaças do eixo traseiro e eixos cie
comando de válvulas.

Outros componentes dos carros que-
brados, tais como vidros, estofamento e
peças de plástico sáo separados do metal
por um processo de peneiramento. Depois
disso o material passa por uma barreira
magnética onde as pequenas partes de
aço.e ferro vão para um lado enquanto
as de alumínio e de cobre seguem para
outro. Isso é necessário porque o aluml-
nlo e o cobre adulterariam os metais fer-
rosos que estão sendo reduzidos a ferro e
o metal não mais se prestaria para a
fundição de peças.

O produto resultante do processo con-
tém 98 por cento de aço. Isso, misturado
com ferro em lingotes, produz o material
ideal para a fabricação de peças de ferro.
O Vice-Presidente Charles Patterson ex-
plica que a sua companhia conseguiu di-
riamizar as operações de fundição com o

aço fragmentado, que é mais fácil de re-
mover cie um lado para o outro, e tem
melhores características de fundição.

Uma vantagem lateral no programa é
a de remover os chamados cemitérios
de automóvel que pontilham o inte-
rior dos Estados Unidos. A Compa-
nhia Luria calcula que por volta de 1970
a sua usirça já deverá ter absorvido to-
dos os carros velhos nos cemitérios, num
raio de 100 milhas da Cidade de Detroit.
Acontecerá o mesmo a respeito da área
de Cleveland, onde a Luria está cons-
truindo uma outra usina. Em 1970, sua
nova banheira pode, por baixo da por-
celana brilhos», não passar daquele ve-
lho carro Edsel.

Carros americanos mais
seguros tto ano que vem

Página S

BRABHAM
VENCE O
CIRCUITO DE
LA GUARDIÃ

Brands Hatch, Inglaterra
(UPI-JB) — O australiano
Jack Brabham, correndo num
carro de Fórmula I. venceu
a Prova Automobilística In-
ternacional de La Guardiã,
aberta, também, a máquinas
de Fórmula II e disputada
num circuito de 200 quilòme-
tros. O segundo lugar coube
ao escocês Jackie Stewart,
num Ford-Matra, e o tercei-
ro ficou com o inglês Graham
Hill, num Ford-Lotus Fórmula
II como o carro de Stewart,

Hill, até os últimos 100 me-
tros, estava em quarto lugar,
mas conseguiu superar o fran-
cês Jo Schlesser de forma es-
petacular. O tempo de Brab-
ham foi de Ihl0m7s (veloci-
dade média de 171,18 quilo-
metros 'por hora), nôvo re-
corde do circuito. Stewart as-
sinalou o tempo de Ihl0ml2s.

** ^ 'V-o r*iv.r.?:.. - ..' - ^ $

TURISMO TEM PARQUE E "CAMPING"
-i situação dos Parques Nacionais, como o da Serra dos Órgãos (foto), destinados tt

preservar a flora, a fauna c a atrair visitantes, c levantada hoje nas páginas de Turismo, qu*
mostram, também, como é o nôvo e luxuoso. Hotel Savoy, inaugurado ontem cm Copacabana.
Outra atração nas páginas 5 e 6 i uma seção de camping que, quinscnalmente, ,vai apresentar
as últimas novidades para, quem gosta de acampar, inclusive equipamentos c informações úteis
para a turma que prefere as férias uu o jim de semana nas barracas.

3oultque-
de AUTOMÓVEIS

e NOVA AUTOTEC
rompem a barreira

das dificuldades
MESES PELO CRÉDITO DIRETO

E AINDA COM REDUÇÃO DE PREÇOS
Conde de Bonfim, 59 - B - Barão de Mesquita, 365 - C
Bulhões de Carvalho, 455, esq, Francisco Sá e Saint Roman

estacionamento próprio - Aberta até 22 horas

___\w ______

STEREO 503

o mais funcional dos toca-
fitas importado com certifi-
cado de garantia

24,50 "p/m" •

Grátis:. 2 alto falantes

Frank Sinatra, Tnni Lopez

Ti|uana Brass. etc.

1,48 "p/m"

Conversor 3,60 ''p/m"

Motorádio 13.00 'p m'

Teiespark 13,50 "p m'

Zilomag 13.00 "p m'

Intertron 14.80 "p rn"

Grátis. Antena

Rivíera

Rovell

Invictus

Motorola

5,90 "p/m"

8,90 ••p/m"

i 8,30 "p m"

8.30 "p/m"

BANCOS
Banco Inteiri.
ço completo 41,50 '"p/m'.!
Banco Inteiriço
Copacabana 47,50 "p/m"
Banco Snob Car (Seclan e
K. Ghia) 53,40 "p/m1'
Banco Concha
QT Anatômico 9,80 *'p/m"

CAPAS
Courvin 7.10 "p/m"

Vuikron (Cas-
telinho e
Tubinho) 770 "p.nV'

Napa Super
Luxo 3.30 "p.'m"

N&pa 2.20 "p/.m"

Laterais Vul-
krom 5.00
Laterais Courvin 3,80

rvlapa 2,00
Porta ob|eto
Courvin/Vulkrom 1,60
Bagagito
Courvin ,'Vulkrom 1,40
Tapete Inteiriço 1,40

Bando|a 1,20
Encosto 0,45
Assento 0,50

1-H'i ___!

QQ I Reforço 0,60 "p/m"'
I Guarnição de
I porta 0,25 "p/m"'
I Protetor
I parachoque 0,90 "p/m"
I Estribo 0,45 "p/m"

B Calha acrílica 0,50 "p/m"
I Tranca Capôt 1,10 "p/m"

Volante Fôr-
mula 7,10 "p/m"

Volante Fury 7,70 "p/m"

Marchi 7,10 "p/m"

Roda Cromada 2,50 "p/m"

Espelho lateral 0.40 "pm

monza 0,90 "p m"
tic-tac 0,90 "p m"

Alavanca ero-
mada 0,90 "pm"
Botões poli-
cristal 0.60 "pim"
Isqueiro 0,40 "pu"

INSTALAÇÃO GRÁTISY.SS
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Carro mata 10 na Colômbia

A lula entre Pacce e Emerson durou toda a prova e entusiasmou a assistência

Pacce ganhou em Fórmula Ve
O volante paulista José

Ca-rlCK Pacce venceu a Prova
Presidente Costa e Silva pa-
ra veículos Fórmula Vè, rea-
lizada no Autódromo Interna-
cional do Rio de Janeiro, de-
pois de sustentar . um emocio-
nante duelo com Emerson Fit-
tipaldi.

A prova, pelos planos ini-
ciais, deveria.ser realizada no
Aterro, para comemorar a
inauguração do Trevo dos Es-
tudantes, mas motivos de se-
gurança determinaram a sua
transferência para o Autódro-
mo Internacional do Rio.

OS RESULTADOS

São os seguintes os resulta-
dos da prova Presidente Cos-
ta e Silva:

1.° — 2 — José Carlos Pac-
ce — Equip. Lomar — 20 v.

12 pontos;
2." — 7 — Emerson Fitti-

paldi — Equip. Lomar — 20 v.
9 pontos;

3.° — 9 — Mancco Camba-
caú -- Equip. Lomar — 20 v.

7 pontos;
i-° — 91 — Henrique Fra-

calanza — Individual — 20 v.
5 pontos;

5." — 45 — Bob Sharp —
Equip. Rodasa — 20 v. — 5
pontos;

6.° — 96 — Norman Casari
Equip. Rodasa — 20 v. —

2 pontos;
7.° — 25 — Carlos Macedo

Individual — 20 v. — 1
ponto;

8;° — 22 — Carlos A. Pa-
lhares — Individual — 20 v.

sipontos;
9.° — 84 — Pedro Vítor de

Lf.mare — Equip. Meca-Nova
20 v. — sipontos;

10.° — 58 — Antônio' C.
Avalone — Equip. Lomar —
19 v. — spontos;

11.° — 38 — Manuel Ferrei-
ra — Equip. Já-Já — 19 v. —
sipontos;

12." — 8 — Ricardo Barle.V
Equip Grand Prix — 19 v.

s pontos;
13.° — 5 — Celso Almeida

Individual — 18 v. — spts.;
14.° — 28 —¦ Amauri Mes-

quita — Equip. A.CG. — 17
v. — s! pontos;

15.° — 37 .— Antônio P.
Sou.?a — Individ. — 15 v. —
s pontos;

16." — 100 — Ricardo Ach-
car — Individ. — 15 v. — si
pontos.

Os restantes concorrentes
não completaram 213 da prova.

Tempo total: 35'47"'00.

OCORRÊNCIAS DOS BOXES

Carro 37 — 15h50m sajda
15h56m — regulagem de em-
breagem — total 6 minutos;

Carro 50 — 15h46m — desis-
tiu — queda de pressão de
100;

Carro 87 — 15h55m — saída
16h — entupimenío do gicleur
— total 5 minutos;

Carro 28 — 16h05m — desis-
¦tiu — motor batendo biela.

RESULTADO DA SEGUNDA
BATERIA

20 voltas 12
pontos;

2o —
9 -
84

20 — 9 pts.;
20 — 7 pts.;- 20 — 5 pts.;o ._ 87 _ 20 — 5 pts.; 

'
0 — 22 — 20 — 2 pts.;0 — 96 — 20 — 1 ponto;0 — 8 — 19 — sipontos;

9.° — 38 — 19 — sipts.;
10.» — 45 — 18 — sipts.;
11.° — 5 — 18 — sjpts.;
12." — 25 — 18 — slpts.

Os restantes concorrentes
não completaram 2 3 da prova.

Tempo total: 35'42";
Média horária: 114,120;
Melhor volta: 1'56"8 — car-

ro 2.

OCORRÊNCIAS DE BOXE

Carro 58 — 16h54m — de-
sistiu — defeito na alimenta-
ção de gasolina.

Amadeu Girão
Diretor da Prova

SOMA TOTAL DAS DUAS
BATERIAS — RESULTADO
FINAL

1." — 2 — 12 -i- 12 = 24
pontas;

2." — 7 — 9 -! 9 *= 18 pts;
3.» — 9 — 7 ~ 7 = 14 pts.;
4.» — 84 + 5 = 5 pts.;
5."— 91 — 5 -. — = 5 pts.;
6.° — 96 — 2 -f 1 = 3 pts.;
7." — 87 jr 3 = 3 pts.;
8." — 45 — 3 -j = 3 pts.;
9.° — 22 .- 2 = 2 pts.;
10. — 25 — 1 + — = 1.

Interlagos vai ser parque
São Paulo (Sucursal) — O Prefeito Faria Lima

aprovou e autorizou a execução de um plano-pilôto,
para a transformação do Autódromo de Interlagos
em Parque Municipal de Interlagos, integrado no
plano geral da Cidade.

O Parque Municipal de Interlagos se constituirá
numa gigantesca área destinada à recreação popu-lar, tendo como atração principal o Autódromo de
Interlagos, cujas obras de remodelação deverão estar
concluídas dentro de dez meses. Para tanto, será
aplicada uma verba de aproximadamente NCrS 13
mil.

Até o fim deste mês, deverão ser apresentadas
as plantas e maquetes, quando também se encerra
o prazo para a reforma total da pista daquele au-
tódromo.

No plano de mudança do autódromo paulista,
constará também a construção de mais uma pista,
independente das já existentes, com 5 750m. Esta
pista dará a Interlagos o privilégio de possuir a úni-
ca pista que permitirá visão total para todos os es-
pectadores.

toca-fitas muniz
EM 12 MESES CRÉDITO DIRETO

AO CONSUMIDOR
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MODELO C-50
Cromado, painel de iacarandá,
sem alavancas, 4 trilhas, com
alto-falantes especiais. O mais
vendido no mundo. __ ^^

Desde NCr$33,00

MODELO M-12
Cromado, painel de jacaranda,
sem alavancas, 4 e 8 trilhas, com
alto-falantes especiais. E uma
beleza- _.__ a an <•/•»Desde NCr$ 48,40

ÍE. RI

O Bonequinho Muntz avisa: "Nào comprem
meus aparelhos sem garantia. Cuidado; só o
meu Representante e Distribuidor dá Garantia

Total e AssistènciaCompleta com peças Origi-
nais."

Fitas EUA e Nacionais. A maior
coleçào de fitas do Brasil.

GRÁTIS
instalação Completa do Toca-fitas. "

* Audio-Stereo by Muntz; Representante e
Distribuidor

auristéreo
Importação, Comércio e Indústria
RUA DA ALFÀNDEGA,53-1.°- RIO
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Pereira, Colômbia — (UPI — JB) — Dez pes-
soas morreram e cerca de 30 ficaram feridas, quan-
do um dos 55 automóveis que iniciaram a corrida
Cidade de Pereira se precipitou contra uma mui-
tidão de espectadores.

O acidente ocorreu quando o veterano volante
colombiano Efrain Murcia perdeu p controle de seu
carro, numa tentativa de não atropelar o menino
de seis anos Carlos Ocampo, que figura entre os
mortos — e que, imprudentemente, atravessava a
pista.

O carro, dando voltas, se projetou contra os as-
sistentes matando mais sete. Ontem, duas meni-
nas que estavam internadas, morreram, aumentan-
do para dez o número de mortos.

A corrida, quinta prova do Campeonato Na-
cional de 1967, desenrolava-se sôbre 5 300 metros '
com um total de 15 voltas, e incluía as principaisruas cie Pereira, Capital do Departamento de Risa-
ralda, no Ocidente da Colômbia.

O acidente ocorreu numa avenida central, on-
de mais densa era a massa de espectadores.

Pouco antes, havia ocorrido outro acidente, '
quando o volante Arturo Izquierdo atropelou o jo-vem Fábio Atino, de 18 anos, ferindo-o gravemente.Continuam internados num hospital local 16
feridos, incluindo oito em estado grave, ao passo
que outros 12 já tiveram alta.

O volante Murcia está gravemente ferido, in-
ternado num hospital.;
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Lolli não teve muita dificuldade pnra chegar primeiro

liolli ganha ent Hi
Brasil)» (Sucursal) — Com o carro Alfa Giulia GTA, o

piloto Ubaldo Lolli, de São Paulo, colocou-se em primeiro lugar
ao íinal da prova 500 Quilômetros de Brasília, competindo com
mais 32 corredores de Minas Gerais, São Paulo, Estado do Kio,
Brasília e Goiás no torneio promovido domingo pelo Automo-
vel Clube de Brasília.

Em todo o percurso registraram-se duas capotagens, ocor-
ridas logo nas primeiras voltas, a primeira com Rêmulo Con-
sorte, de Goiânia, que dirigia um carro DKW, derrapando em
uma das mais perigosas curvas do circuito, e a segunda, pró-
ximo a èsse local, deu-se com o Alfa Giulia TI. pilotado por
Emílio Zambelo, de São Paulo, que íoi o único a sofrer íeri-
mentos, sem muita gravidade.

O CIRCUITO

A prova consistiu na.s 183 voltas de 2 flOO metros, que o
primeiro' colocado realizou em seis horas e 41 minutos. O ren-
dimento foi considerado baixo pela velocidade media dos car-
ros, que não chegou a 80 quilômetros por hora.

A competição íoi fiscalizada pela Federação Brasileira do
Automobilismo, e policiada por homens do Exército e do De-

.partamento Federal de Segurança Pública, que usaram da vio-
lência para impedir aglomerações de populares nos locais de
desastre. As duas capotagens não resultaram em vitimas, mas
o corre-corre de pessoas nas horas dos acidentes causou pro-
blemas aos policiais, que não conseguiram impedir que o público
atravessasse as pistas, querendo ver de perto as ocorrências.

OS CARROS

Foi considerada grande surpresa o carro protótipo, de fabri-
cação caseira, feito nesta Capital pelos universitários João Luis
da Fonseca e Alex Ribeiro, que a partir da vigésima quinta vol-
ta conquistaram o terceiro posto, indo mais tarde colocar-se
em segundo lugar com a saída do Renault, de Marivaldo Fer-
nandes, que fundiu a junta do motor.

O carro Karmann-Ghia, de Gabriele Arena e Carlos Costa,
desta Capital, obteve a primeira classificação da categoria
Grá-Turismo, mas sua colocação geral deixa-o em nono lugar

O resultado final indica como os dez primeiros classificados
os seguintes corredores:

1.°) Ubaldo Lolli (SP) — Carro n.° 23, Alfa Giulia GTA,
182 voltas.

2.°l João Luís Fonseca e Alex Ribeiro (DF) — carro n.°
17, protótipo, 176 voltas.

3.°i Nélder Mota e Edmar (GO) — carro n.° 38, Volkswa-
gen, 172 voltas.

4.°i Ernani Roberto e João Laerte (DF) — carro n.° 99,
Gordini.

5.°> Vanderlei Clemente (DF.) — carro n.° 70, Volkswagen,
6.°i Paulo César Lopes (DF) — carro n.° 41, Teimoso.
7.°) Nelson Weiis e Osvaldo Amorim (MG) — carro n.° 14,

Teimoso.
8.°) Ênio Garcia e Antônio Martins (DF) — carro n.° 27,

Volkswagen.
9.°) Gabriele Arena e Carlos Costa (DF) — carro n.° 66,

Karmann-Ghia.
10.°) Tito Passarinho (DF) — carro n.° 33, Teimoso.

Luisinho

rat correr

na Europa

Entre os corredores brasileiros, além de Wilson Fittipaldi
Jr Luisinho destaca, no Rio, Norman Casari, Peixoto de Cas-
tro' e Hélio Mazza. Em São Paulo, os principais sáo Emerson
Fittipaldi e Jean Balder, da nova geração, Ciro Caires e Ca-
mijo Cristéfaro, dos mais antigos. Da sua geração Luisinho so
acredita em Wilsinho, "o que tem maiores possibilidades de
figurar no campo internacional".

Luisinho está peito de concretizar scu grande sonho

São Taulo (Sucursal) — O grande sonho de Luis Pereira
Bueno — Luisinho, como é chamado — é um dia correr nas
pistas européias. Para isso, o volante nacional está juntando"uma certa quantia, pois a vida na Europa é muito difícil,
embora os prêmios" sejam ótimos".

Luisinho não deixa por menos: "Até o ano que vem tenta-
rei correr na Europa, para poder sentir-me realizado no au-
mobilismo". Esfá tão empolgado que até já escolheu dois tipos .
de veículos para essa aventura: vai correr ou em protótipo
pequeno ou grã- turismo.

O corredor está sentado numa sala de visitas de agência
Willys, de que é gerente, mas sua paixão sempre foi a emoção
da corrida. A certa altura, confessa:

Êsse negócio de ficar sentado aqui na agência não é
comigo. Quero correr e, quando mais difícil a corrida, melhor.
Tenho assistido a todas as últimas provas automobilísticas c não
me sinto bem ficando dc fora. Por isso, quero ir para a Europa,
onde o automobilismo é umu realidade.

O BOM PILOTO

Para ser um bom piloto — segundo Luís Pereira Bueno —
é preciso "ter-se Velocidade, guiar muito bem, reflexo rápido,
tendência para a corrida e um poder de adaptação muito
grande".

Todas essas virtudes. Luisinho vr rm Wilson Fittipaldi JÚ-
nior e não sabe "o que está prrndrnclo o Wilsinho no Brasil".

Se eu íôsse o Fittipaldi, ia para Europa imediatamente.

UMA LEMBRANÇA

Um duelo inesquecível para Luisinho íoi o do último 500 ,
Quilômetros de Interlagos, entre êle e o Wilson Fittipaldi Ju-
nior. Luisinho correu com um Alpine Willys e Wilsinho com um
Porsche.

Venci a corrida — explica — fazendo as 154 voltas em
3 horas 28 minutos e 1 décimo, com a média horária de 145,
163 quilômetros por hora, na pista externa. Wilsinho deu-me .

bastante calor e o duelo foi um dos mais emocionantes de toda
a minha carreira, principalmente porque acabei vencendo.

PINTACUDA NA HISTÓRIA

Apesar de quase ter nascido ao volante, tal é sua paixão
pelo automobilismo, Luisinho teve a maior emoção de sua vida
fora das pistas. >

Foi quando recebi, da revista Quatro Rodas, dois capa-
cetes como prêmio de melhor piloto na classe de protótipos e
o de melhor piloto do ano. Êste último íoi-me ofertado direta-
mente pelo grande volante do passado — Pintacuda —, que
sempre admirei quando criança.

Outro orgulho de Luisinho é ser dono do recorde de pista ¦¦

da Guanabara, que estava cm poder de Wilson Fittipaldi Ju-
nior, sua eterna sombra dentro das pistas. O tempo de Wllsi-
nho, correndo com uma Porsche, foi de lm 40 s e 8/10. Luisinho
baixou êste tempo em quase dois segundos, fazendo lm 38 s e
9/10. . \
11 ANOS DE PISTAS

Luis Pereira Bueno tem 11 anos de pistas, dedicando quaso
toda vida ao automobilismo. Fora de um veículo de corrida,
Luisinho parece não estar à, vontade.

Sou casado, tenho três filhos: Luis Jr.. de 6 anos. Edu-
ardo, 4 anos, e Maria Alice, 3 anos. Fora do automobilismo,
só me interesso por essas três crianças, meu retorno ao mundo •,

infantil.

O futuro dc Luisinho no cnmpo das pistas éle próprio não
sabe dizer:

Sc não fór para a Europa, aqui no Brasil náo sei quais
os planos da Willys para seus corredores. A única coisa que sei \
é o sofrimento por que passo toda vez que não me vejo nas

pistas, competindo com meus companheiros.

Luis Pereira Bueno não pode competir no próximo domin-
po nns 500 Quilômetros de Interlagos, pois a corrida e exclusiva
cios Fórmula Vè (Volkswagen) e êle pertence ao Departamento
de Provas da Willys. Mais uma vez estará torcendo e sofrendo,

por estar de fora 
"da 

corrida que venceu no ano passado, due-
lando com sua "sombra amiga", Wilson Fittipaldi Júnior.
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O assunta é transita
Meu caro Comandante Celso

Franco,
Não é âe hoje que o conheço, em-

hora você talvez não se lembre de mim.
Já estivemos juntos muitas vezes na-
queles bate-papos da Praça Saenz Pena
no tempo de estudantes.

Não é ãe hoje que sei da atração
que você tem pelos assuntos relaciona-
dos a trânsito.

.Há bem pouco tempo, dias antes de
morrer, o meu saudoso amigo Fonte-
tenele me fazia ótimas referências a
você e me pedia mesmo que lhe desse
todo o apoio e o ajudasse naquilo que
fosse possívet pois você era a única pes-
soa que tinha, realmente, possibilitla-áes de salvar o trânsito do Rio de Ja-
neiro ãe um colapso total.

Dizia-me êle que sabia que seu pia-no de trabalho tinha algumas falhasmas que eram tão pequenas que não
dariam para prejudicar.

E na hora em que nos despedimos,
êle tornou a dizer: "ô cara, vê se ajuda
o Celso que êle é bom, hein!"

Dias ãepois, num encontro que ti-
vemos em seu gabinete, quando aí es-
tive levado pelo Altino, tive 'oportuni-
üade de âizer, pessoalmente, a você, que
procuraria colaborar com a sua equi-
pe dehtfo das minhas possibiliãades.E é com êsse objetivo que hoje es-
tou ocupando o espaço desta seção
para lhe jnostrar algumas coisas er-
raãas que tenho observado e que tal-
vez não tenham, ainda, chegado ao
seu conhecimento.

Na Praia de Botafogo esquina âa
Rua Farani, há um sinal que fica exa-
tamente atrás âe um letreiro lumino-
so colocaão sobre a marquise de um
café. Êsse letreiro é nas cores verde e
vermelho e o vermelho do sinal fica na
altura certa das .letras vermelhas âo
letreiro. O Fontenele uma vez proibiu
que tal letreiro fosse utilizado, porém,depois de sua saída, êle voltou a fun-cionar. É quase impossível ver o sinal
quando o letreiro está aceso.

0 sinal luminoso da Ponta ãe Tá-
buas — Rua Jarâim Botânico com a
Rua Pacheco Leão — ou está sujo âe-

mais ou as lâmpaãas utilizadas são
muito fracas. É difícil conseguir aâivi-
nhar quanâo está aberto e quando está
fechado, durante o dia.

Todas aquelas faixas de rolamento
que foram pintadas ao longo da Rua
Jardim Botânico não são respeitaâas
nem um pouquinho, principalmente pe-los 7iwtoristas de ônibus. E os dos ôni-
bus elétricos, então, nem se fala: tra-
fegam pelo meio âa rua e deixam os
passageiros saltar longe do mcio-fio.

O sinal do Largo da Segunãa-Feira,
ãe frente para a Rua São Francisco
Xavier, está escondido 710 meio dos ra-
mos âas árvores. Quase não se vê.

E há um problema bastante sério
que você precisa ver rápido porque êle
está estragando um trabalho muito
bom desses novos policiais que estão
comandando o trânsito. Há alguns PMs,
que ainda continuam no trânsito, quedesconhecem totalmente as mais ele-
mentares regras e criam casos à von-
tade. Eles desconhecem, por exemplo,
que Parada Proibida e Estacionamento
Proibido são ãuas coisas completamen-
te diferentes. Eles não sabem que a
proibição para estacionar, mesmo nos
privativos, só é válida até as 14 ho-
ras de sábado. Eles, também, não
aprenderam que para dobrar à direi-
ta em rua que não tem faixa nem ta-
cha, pode-se fazê-lo com qualquer si-
nal. E muitas vezes o trânsito ficacongestionado — co??ío é o caso da es-
quina da- Rua da Constituição com oCampo âe Santana — porque mesmo osmotoristas que conhecem as leis âotrânsito não se arriscam a cumpri-las
porque têm mêâo que os guarâas os
punam.

Não seria ãemais peâir ao comando
desse contingente que atua no trânsito
que desse algumas instruções aos poli-ciais para que eles não cometessem er-ros dessa natureza.

Veja nestas minhas observações
apenas o desejo ãe colaborar para oêxito da sua administração, porque soudaqueles que acreditam que você émesmo o homem que pode resolver o
problema do trânsito carioca.

** ...Carro americano etn 68
cuida mais da segurança
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INDÚSTRIA COLABORA COM O FINCONSTAFF
A Willys Overland do Brasil e a

Fábrica Nacional de Motores estarão
colaborando diretamente com o FIN-
CONSTAFF, durante a reunião do Fun-
do Monetário Internacional. Cento e
oitenta veículos — Aero Willys, Itama-
raty e utilitários — foram colocados
pela Willys à disposição das autorida-
des para servir aos congressistas. A

Fábrica Nacional de Motores, igual-
mente, reservou onze de seus carros
FNM 2 000 para o mesmo íim, totali-
zando, dessa forma, 191 veículos de fa-
bricação nacional que constituirão a
frota com que contará a Comissão
Coordenadora para o transporte dos
participantes dessa reunião do FMI.
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Detrolt (ÜPI-JB) — Melhoramentos de segu-
rança e controle da poluição do ar são os dois
íatôres principais nos automóveis americanos mo-
dêlo 1968, que estarão & venda êste mês.

Mas eles não contam a história completa.
O surto de carros intermediários, entre o com-

pacto e o de tamanho grande, íoi o cami» de
batalha na luta pelo mercado.

E um terceiro fator, sussurrado, pois não se
eabe se se vai desenvolver, é a tendência para
desprezar o desempenho envenenado em favor de
performances mais suaves a velocidade de cruzei-
ro, combinada com economia de operação e du-
rabilidade.

Até agora, a Cadillac e Oldsmobile, divisões da
General Motors, são as duas únicas marcas a ado-
tar essa campanha, lhas espera-se que ela se es-
palhe.

Todos os modelos 19G8 estão em conformida-
de com os novos padrões de segurança estabele-
cidos pelo Governo, no que tange a três jogos de
cintos para os assentos dianteiro e traseiro, nôvo
desenho para o painel de instrumento com mais
estofamento para absorver o impacto em caso de
acidente, mnçanêtas mais -achatadas, pilastras da
carroçaria estofadas, mais estofamento na parte
dé trás do assento dianteiro de modo a proteger
o passageiro no assento traseiro, e luzes laterais
nos quatro pára-lamas.

Tudo isso além dos dispositivos de segurança
Instalados em 1967, inclusive freios hidráulicos de
controle duplo e coluna de direção articulada para
absorver choques.

A Lincoln e a Mercury Instalaram cintos de
segurança para os ombros nos assentos dianteiros;
esses cintos vão para o teto quando náo estão em
uso.

O grande investimento na indústria automo-
bllistica, além dos dispositivos de segurança, foi
íeito na criação de carros novos no campo dos in-
termediários. fi o mercado de crescimento mais
rápido nos últimos dois anos, superando as linhas
de carros esportivos. A Chrysler e a Plymouth
descobriram-no como o grande campo de batalha
para vendas.

Toda marca oferece para 1968 alguma coisa
de nôvo nesse campo, enquanto no mercado de
carros de tamanho grande, nos compactos e es-
portivos todos se contentaram em redesenhar gra-
des dianteiras e traseiras. A única exceção, se as-
sim se pode chamar, foi o Charger da Dodge: um
esportivo que também pode ser classificado como •
Intermediário. Foi completamente redesenhado
e tem na parte de trás aletas no estilo dos GT Le
Mans. •

Plymouth apresentou um novo intermediário
sob o nome dc corredor de estrada, na série Bel-
vedere. Trata-se de um carro com 116 polegadas
entre eixos, com motor de 383 polegadas cúbicas.

Também nôvo, Inclusive no nome, foi o Mon-
tego, da Lincoln-Mercury, na linha dos interme-
diários, em substituição ao Comet, que sofre, em
conseqüência de sua classificação original como
compacto. O Montego vem em 13 modelos e, pela
primeira vez, o Mercury Ciclone é oferecido em
versão de retaguarda curta. O Montego tem 116

polegadas entre eixos, medida padrão dos inter-
medlárlos.

A Pord Motor Co. apresentou seu modelos 1988
em La Costa, Califórnia.

A linha Falrlane íoi redesenhada, e o Torino
aparece como o primeiro da Unhai Tem retaguar-
da curta c tem por objetivo oferecer maior luxo
e conforto na classe dos intermediários. Os tama-
nhos de motor, no Torino, começam com um nôvo
V-8 de 302 polegadas cúbicas como equipamento
standard e vai até a máquina de 427 polegadas
cúbicas.

Na família da General Motors, a Pontiac ré-
desenhou setis modelos Tempest, intermediários,
ofereeendo-os com duas distâncias entre eixos, 112
e 116 polegadas. O motor standard de seis cilin-
dros foi melhorado para 250 polegadas cúbicas (era
de 230). As opções incluem motores V-8 de 350 e
400 polegadas cúbicas. ;

A Chevrolet comparece com o Chevrolet e
Chevy II redesenhados. O Chevelle vem em duas
distâncias entre eixos, i. semelhança dos Tempest.

A Chevrolet também apresenta um modelo dl-
ferente de Corvette Mako-Shark, com desenho re-
volucionários de coupé no qual os vidros das ja-
nelas e da retaguarda podem ser removidos para
dirigir em campo aberto.

A Buick redesenhou seus modelos Speclal Sky-
lark e G8, na faixa dos intermediários. Vêm equi-
pados com motores V-8 de 350 polegadas cúbicas,
em versões de carburadores de dois ou quatro
corpos.

A série F-85 da Oldsmobile, também Interme-
diária, íol redesenhada, permanecendo, porém, al-
gumas linhas do modelo em tamanho grande..No
Toronado, de tração dianteira, as alterações íoram
apenas nas grelhas dianteira e traseira.

A alteração mais importante no Oldsmobile e
no Cadillac íoi na transmissão, no trem de pro-
pulsão c na combinação dos eixos traseiros com
motores de produção maior. O'Cadillac oferece o
maior motor (472 polegadas cúbicas) como equi-
ptimento standard. Não se pode comprar Cadillac
nem Eldorado sem êsse molor.

Ambas as divisões da GM estão prevendo uma
mudança nos hábitos do motorista no que se re-
fere à compra de carros. Com o preço dos auto-
móveis subindo, esperam que a tendência seja
para.a economia. O Cadillac e o Oldsmobile ío-
ram projetados com motores para desempenho em
pés-libras de torque em baixa rotação. Esses mo-
tores trabalham com novas transmissões e eixos
traseiros em proporção Inferior, dando um desem-
penho satisfatório em todas as velocidades; a
moior eficiência, porém, estará nas velocidades
entre 50 e 70 milhas por hora.

A tendência para motores maiores continuou
nos modelos 1968 de todas as marcas. Limpadores
de pára-brisa embutidos, apresentados no ano pas-
sacio nos carros grandes da Divisão Pontiac, apa-
recém agora nos carros de todas as divisões da
General Motors.
CHRYSLER

A Chrysler Corporation apresentou a sua li-
nha de modelos 1968, com carroçarias longas e bai-
xas, cheios de refinamentos de luxo, dispositivos
padrões de segurança e mais potência para uma ."aparência mais esportiva", com mais atrativo de
juventude.

A adoção de nôvo motor V-8, de peso leve «>;
grande desempenho, bem como grande número da.-
opções para carros esporte caracterizam o Ply-.
mouth Barracuda, com carroçaria em três estilos:
o esporte, de retaguarda curta; o cupê de capota '
de aço e o cupê conversível.

O nôvo motor de 318 polegadas cúbicas dá ao
Barracuda o maior Standard V-8 de sua classe,
segundo informa a Chrysler. Tem mais espaço in-
terior e os assentos podem ser escolhidos em
oito cores; os tetos de vinil podem vir em qualquer
das três côrcs oferecidas.

O Imperial, apresentado em cinco modelos,
tem uma nova grelha que avança pelos lados, de ¦
modo a incluir as novas luzes giratórias no pára-.
lama dianteiro. Assentos em couro, com seis pon-
tos de ajuste e espaldar reelinável no dianteiro se
oferecem como opção.

Outros itens opcionais no Imperial Incluem
um regulador de intensidade de luz nos faróis, ln-
telramente transistorizado; uma unidade para
fita estereofônica, montada na fábrica; c uma uni-
dade estéreo Am-FM.

Além das modificações de estilo, os modelos
Chrysler 1968 trazem também dispositivos padrões
de segurança, como retenção melhorada no tanque
de combustível, maçanetas Interiores embutidas,
manivelas das portas mais suaves, descanso para
a cabeça no assento dianteiro (absorve o impacto
de choques eventuais), coluna de direção em uma
só peça para absorver impacto de choque, além de
modificações nas cintas dc segurança, tanto nos
bancos como nas dos ombros.

A Unha Fury 1968 da Plymouth oferece 27 mo-
deios. 19 dos quais com oito cilindros e oito, com
seis cilindros. O painel de instrumento é estofado
de canto a canto.

O Plymouth Belvedere é um cupê de duas
portas, sedan de quatro portas ou camioneta cm
modelo econômico. Os outros modelos Plymouth
na faixa intermediária são o Satélite, o Satélite
Esporte e o GTX.

O GTX continua na liderança da linha inter»
mediaria, com lanternins laterais com abertura
para entrada de ar; os lanternins podem servir de
entrada de ar fresco em direção ao carburàdor. A
classe intermediária oferece um vidro lateral bas-
tante curvo e um vidro traseiro desenhado de
modo a ressaltar o "aspecto jovial" de toda a
linha.

Um modelo nôvo na classe intermediária cm
1968 é o corredor de estrada, um cupê de duas
porlas na linha baixa da série Belvedere, comple-
to com a buzina blp-bip popularizada no desenho
animado da Warner Bros., pelo personagem do
mesmo nome.

Oito modelos constituem a linha Valiant de
19G8, cada um com motor V-8 de 318 polegadas
cúbicas, como equipamento opcional para sedans
de duas portas e quatro portas.

As séries Newport e Newport Custom Clirysler
incluem um nôvo modelo de quatro portas, motor
de desempenho melhorado, frente « retaguarda
novas em estilo. Há 15 modelos nessa série Chrys-
ler 1968.

!

a carra
antes de viajar

Nada pode arruinar uma viagem de
passeio ou negócios mais depressa do que
um enguiço longe de casa e, para garan-
tir uma estrada sem problemas e o me-
lhor íunclonamento do seu carro, os en-
genheiros da Champion prepararam uma
lista de inspeção que, se cumprida, poderáevitar dissabores no meio do caminho.

Antes de sair de casa e com um poucode paciência, verifique os itens assinalados
na lista da Champion, que cobre as peçase sistemas existentes sob o capot, instru-
mentos e serviços de segurança, além de
uma série de detalhes euja importância
não deve ser menosprezada.

O QUE VERIFICAR ¦

Sob o capafc do motor:
Sistema de arrefecimento (água no ni-

vel correto e livre de ferrugem; bujão,
mangueiras e braçadeiras apertadas);

correia do ventilador (examine a ten-são, rachaduras);
bateria (adequadamente carregada);
ignição (verifique o estado das velas,

platinados, condensador, distribuidor, - ro-tor, bobina, fiação, distribuição, carbura-dor);
filtro de ar è válvula de controle de

pressão (verificar o estado, limpar ou tro-car se necessário).
Serviços âe segurança:

Luzes (verificar estado, alinhamento
dos faróis);

vidros (verifique se há dano ou des-
coloração);

limpadores de pára-brisa (verifique o
estado do braço e da palheta, dos pulveri-zadores ou esguichos;

pneus (pressão, estado da banda de
rodagem. Faça o rodízio se necessário);

sistema de freios (verifique o nível do
óleo, estado das lonas, tambores, cilindros,
regulagem);

suspensão e direção (verifique ás pon-teiras, amortecedores, alinhamento das ro-
das e equilibrio).

Diversos: • •'.

Lubrificação (verifique os óleos do mo-
tor, transmissão, filtro de óleo, cruzetas,
cubos de roda; lubrifique o chassi, se ne-
cessário);

sistema de descarga (verifique o silen-
cioso,- extremidade do cano de descarga,
braçadeiras),,

Os técnicos da Champion afirmam que,todos estes sistemas funcionando adequa-
damente, o automobilista terá boas possi-billdades de gozar uma viagem de: férias
ou negócios livre de enguiços — pelo menos
do carro — e chegar ao seu destino semmaiores complicações.

LOJA DA EUR
VAI VENDER
NOVIDADES

Está marcada para os próxi-mos dias a inauguração deuma nova loja de acessórios
para carros da linha Volkswa-
gen, na Zona Sul.

A Eur Acessórios e Peças temum grande estoque em material
, de acessórios, com todas as no-1 vidades existentes no mercado

nacional, e pretende, inclusive,
dentro de pouco tempo estarcolocando à venda também oslançamentos europeus da 11-
nha VW.

! A atuação dessa nova loja,
de propriedade de dois verda-deiros experts no assunto, com
prática, inclusive, nos mercados
europeu e americano, não sevai limitar apenas ao comer-
cio de acessórios; vai estender-
ee, também, ao ramo de peças,trabalhando, exclusivamente,
com material genuíno.

A Eur Acessórios {jca naAvenida Afranio de Melo Fran-co, 170, no Jardim de Alá, pró-ximo à Casa GTande « ao Bo-llche 300.

NOVAS! REVOLUCIONÁRIAS!
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BATERIAS COM SEPARADORES
MICROPOL, DURAM O DOBRO
Grande noticia para a sua economia: as novas baterias daFrest-O-Lite, com separadores de PVC microporoso Micropolduram o dobro, rendem o dobro. Mais força por mais tempo.'Maior tempo de estocagem para as baterias "sêco-carrega-
das . Dupla vida*, duplo rendimento, com as baterias quelevam as marcas

CAPOL, ELETRAC, AMPLUS
cu PREST-0-LITE

* Garantidas por 12 meses contra defeitos de fabricação
mas construídas para durar muitíssimo mais. Experimente!

Cia.. Acumuladores
Prest-O-Lite

à venda em sua cidade, nos
melhores postos de serviço
e auto-elétricos autorizados
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SCANIA-VABIS
leva. mais carga com menos viagens

Quem trabalha com Scania-Vabis sabe que êle é o
caminhão que faz economia de tudo: de combustí-
vel, de manutenção, de tempo. Só nâo faz econo-
mia de carga. É uma "tara" do Scania-Vabis pegar
no pesado, topar as grandes paradas no transporte
rodoviário.

PONHA ESTAS VANTAGENS'Bà NA 
BALANÇAmmfi .....„"
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ÔNIBUS SCANIA-
VABIS-qualidade, po-
tência, rapidez, seguran-
ça e economia que põem
o negócio de transporte
de sua empresa na boa
marcha dos .lucros,

e decida-se por SCANIA-
-VABIS 210 HP — o ca-
minhãoque impõe respeito
na estrada!

Conceís/onór/o
no Guanabara. Estado oo Rio,

Espirito Santo e Minas Gerais

Íeaa3 EDUIPD
CIA. COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS

Rio: Vendas - Rua Scnadoi Oanlas. 60 - 7.' andar - Tclelonaí 4M6E5 a
<2-5<64 - Feças o Serviços . Rua FelizsMo Fnrtes. 366 - Telefone S0-í?70 .
Olaria . Belo Horizonte: Vendas - Peças e Serviços-Av. Amazona!. 5.433
. Telefones 2-3048 e -'..k54t . End. Telegr.: RI?°ER

m



[ 4 •» C»rf- «f* Automóveis — Jornal do Brasil, 4.a-feírB, 20-9.O,

¦,¦¦¦¦:¦¦¦¦¦¦¦.¦ ":*!

®—» 
v_ ,¦ ¦ ¦¦ • í

l$||_OÍ»t -á_àfe_r \%___t_WitW <

^M JBS^WI '^Kjj^^j^-: JLjJ^^:.'v :. * '[''¦'• :'\'. •'•.¦:-.¦¦'.¦}iy[-'¦¦'¦¦ À
jBèJê&^^Ê _____n_____l ^Efc ''jfc|3Bft";:.:.r] *':vl 'ifi'"-^ j

Hl -^jP* JuíêÍê ¦_._ _____>. »_*ij_< __'úá_. ^WBM ^BL^, * jfeJflBj I|ÍÉ;>''*''*': .:*';:tj|H ______í___- wmT ^^j^LVIk^ -M__^B^&Jè-_-t_¦¦ -S9h__< *
_-_-Wlt^^ofcW^\^5W-I^)-^h**y^i---dMaHBMI----------^ .. — ...--. ^^^E^^BbflBIH H^v ^^flh_-_-_--l M^F^'***'¦"¦"-¦¦¦ l__3_____i B|Bn_B______n^^HC ^.__________fl^^Hrv^Í9^ff2' '*__________K*'"
9vS?-s3S?£&% ^'^^«Soíoír^âí^ãMB^?^^ ^. 4K 1, '«S9HHHHIbHHIRNHHdF< ^^^Pfl^H B___-.v 4^__H _-_-_-_---'-;¦-¦-''-^____i ^^^F^^^H^^L__-_C7_^v^^^^Bk __-__¦_-__. ^e^^^HRL

•vS-ftSsa-c--**?^^ ^H ¦B^^T^Í" ^vi ytt__*Ji&'_. •_-

j__a BfPwBBBB __B *^* -v '^t_*% *****^jJ51--S*lJlfflBfi^ * ^^^^^^^^^B^^SB BÍ

¦& HE 9K-*l3^l «^ ^!.___St 

' -í > *3&Q_\_wÊi_
!W l^^ff i_____________^9-_-PS!v9HII m^^^ yvôEfvi' — f -íí OoWWHBBraR

<i-:-ií % 4Í9BJ1 ^Hs33íS'í*''£:>''

v ^.*ovO'o?^i9ii|p3H

^í linha Boneville inclui os modelos cupê c quatro portas de teto de aço t a camioneta cani três bancos
Muitas novidades apresenta o novo modelo do Catalina
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Cupê,de telo de aço • o conversível, sâo os dois modelos do Firebird

Êste i o Grand Prix, cupê de telo de aço

Hoje, damos seqüência à apresentação dos mais recentes lan-,

çamentos da indústria automobilística mundial, iniciada no Ca-
demo rle Automóveis do dia 30 de agosto com a publicação ex-

\ clusiva das fotos do Javelin, da American Motors, primeiro carro
americano para 68 mostrado ao público. Nesta página estão os
modelos que a Pontiac mostrou, recentemente, e que vão repre-
sentá-la uo mercado em .1968.

¦¦%.
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Othon abre hotel de
luxo etn Copacabana
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if pequena historia,
de um velho úraamo

Pelas Tuas de Furth im Wald, uma ci-
dadezinha da República Federal da Alemã-

^nha, avança lentamente um monstro hor-
rlpilante de 16 metros de comprimento,
três de altura e quase uma tonelada de
peso; a multidão não tira os olhos desse

t dragão, que pela bocarra escancarada lan-
ça labaredas e fagulhas. De repente, apa-
rece um cavaleiro intrépido e destemido
que, após muita luta, consegue vencer o
dragão. Mais uma vez o bem venceu o mal.

Éste espetáculo se repete todos os anos
cm Furth im Wald, a dois passos da fron-
teira tcheca. A lenda do dragão é ant!-
guissima e o espetáculo popular se repete
há mais de 500 anos, como lembrança das
guerras hussitas que, em agosto de 1431,
ameaçaram de ruína a pequena cidade. Tô-
da a população participa do espetáculo
que cada vez mais atrai um bom número
de turistas para assistir a esta manifestação
folclórica.

O ENREDO

Fugindo dos hussitas, que Incendeiam
e assassinam, uma torrente de fugitivos
chega a Furth im Wald e ganha abrigo no

' palácio de uma bela senhora. Atrás dos

fugitivos vem o dragão. O Príncipe de
Furth, um tirano covarde, se nega a de-
íender a cidade e a população. Quando a
bela senhora recusa um pedido de casa-
mento do Príncipe, éste pretende entroga-
la ao dragão. Aí surge Udo, um jovem co-
rajoso e decidido, que consegue vencer a
luta com o monstro. Os habitantes da cl-
dade e or fugitivos recobram o ânimo, or-
ganizam a defesa da cidade e derrotam os
hussitas.

Esta lenda faz Furth im Wald dedicar
uma semana por ano ao passado. E mes-
mo hoje em dia, pode acontecer que um
simples lavrador da região faça questão
de molhar o seu lenço no sangue — sinté-
tico — do dragão. Ê o respeito pelos costu-
mes dos seus antepassados, que levavam o
lenço para casa, a fim de se defender, des-
ta maneira, contra tôda espécie de mal.

Um grupo de habitantes desempenha
os papéis de soldados, cavaleiros e arautos,
enquanto outro grupo representa os fugi-
tivos. Um mestre-ferreiro de Furth é, há
longos anos, o construtor do dragão, que
hoje em dia é impulsionado por um motor
elétrico capaz de fazer o monstro através-
sar a cidade aos urros e roncos, batendo
com as asas e lançando íogo pelas ventas.
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EXCURSÕES
ALUGUEL

DE ÔNIBUS
Mercedes-67

Tarifa excepcional
Não resolva som.
¦nln, consultar ' '

Sr. FRIJIS-.IEI..- 30-9022

_-i- é o momento decisivo da luta entre o cavaleiro e o dragão

Hotel "*** sun g^gi q*

Informações e reservas: 2058
Nova Friburgo- e Av. Rio Branco, 57 A

Tel.: 23-1909 - Rio
AQUECIMENTO NO INVERNO - SAUNA - PISCINA

TÊNIS - BOLICHE {p

m

Com a Inauguração de ontc-m do Hotel Savoy, em Copaca-
bana, o Rio passou a ter mais um grande hotel de primeira cias-
se: são 16ü apartamentos de luxo, distribuídos em 12 andares,
com ar condicionado em todas as suas dependências. Esta loca-
lizado na Avenida Copacabana, entre as Ruas Xavier da Silvei-
ra e Miguel Lemos, e o seu jardim artificial, na entrada toda en-
vidraçada, entre colunas de mármores brancas, será uma atração
a. mais do bairro.

O hotel, que pertence ao grupo Othon Bezerra cie Melo, -vinha
sendo construído hã três nnos e foi orçado em NCrS 4 milhões,
NCr$ 000 mil dos quais íoram financiadps pela ;C0PÉG, práti-
camente consumidos na decoração, a íini de que fosse concluído
a. tempo de acomodar 101 delegados estrangeiros que estão che-
ganido para a XXXI."- Reunião do FMI-BM. O seu primeiro hós-
pede chega hoje de manhã e é um dos diretores do Banco cie
Tóquio, Sr. Seigino Yamagita.

COMO E

O hall do hotel ocupa uma área de 700 metros quadrados e
tem suas paredes forradas <le tap-.tes- cinza e vermelho, enquanto
os balcões da recepção sáo todos em Jacarandá com relevos de
bico-de-jaca. Uma parede rústica em forma de L, chapisenda de
gêsso, ao fundo, dá um ambiente diferente à via clc acesso ao
restaurante e ao bnr (Savoy-Grlll e Pub-Savoy), ambos decora-
dõs em estilo britânico, com paredes forradas em motivos esco-
ceses e lambris em jacarandá claro.

Nosse mesmo pavimento foi construída uma grnnde cozi-
nha para servir a todo o hotel, cujo niaitre foi trazido do Othon
Palace Hotel, de São Pnulo, considerado um dos melhores pro-
íissionais do rnmo, formado pela Escola de Hotelaria de Lausan-
ne, na Suiça. A cozinha também servirá a uma moderna lancho-
nete, de írente para a rua, que será inaugurada no mês de de-
zembro.

Segundo o Sr. Paulo Gnrchet, gerente-geral da cadeia de
hotéis Othon, a lanchonete pode se tornar uma atração para o
carioca, pois nela serão servidos pratos ligeiros feitos de iguarias
inteiramente diferentes do que são servidos habitualmente pelas
casas do gênero, no Rio, A decoração será estilo^belle-époque.

O CONFORTO

Do primeiro andar até o último.o 13.°, estão distribuídos os
160 apartamentos em três seções por andar: os que dão frente
para a Avenida Copacabana, os centrais (menores) e os da parte
dos fundos, de alguns dos quais se pode avistar o mar. Todos
eles possuem aparelhos de rádio e televisão, ar condicionado con-
trolado e telefone. Este é ligado a uma das duas centrais tele-
fônicas com 200 ramais instaladas no hall. Os apartamentos são
amplos e os móveis íoram decorados em Jacarandá, com estofa-
mento. de napa.

Todos os corredores são atnpetados com cores discretas c
terminam em recantos arronjados com flores artificiais feitos
pela decoradora- Lila Magalhães. Tôda a. decoração do hotel foi
entregue ao decorador Jorge Zalzupin do L'Atelier, de São Paulo,
o mesmo que decorou o Leme Palace Hotel.

O Savoy é o oitavo hotel no Rio da cadeia Othon Bezerra
de Melo e o décimo no País — os outros dois estão na Capital
paulista — e a sua gerência foi entregue ao Sr. Raymond Char-
tini, ex-gerente do Hotel Califórnia, da mesma organização, que
há três meses vem supervisionando o treinamento do pessoal
contratado, em número de 200 funcionários, entre recepcionistas,
mal tres, garçons, cozinheiros e arrumadeirns. Nesse periodo esti-
veram praticando nas diversas unidades da cadeia Othon, entre
os quais os hotéis Leme Palace, Trocadero, Califórnia, Olinda e
Laneaster, todos em Copacabana. Os preços dos apartamentos
do Hotel Savoy variarão entre NCr$ 38,00 s NCr$ 54,00, a diária,
incluindo o café da manhã.

PASSAPORTE
Hélio Kaltman
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GIULIO CESARE
SaírA em 7 de outubro ao meio-dia para:

Lisboa, Barcelona, Cannes, Gênova c Nápoles

AUGUSTUS
Sairá em 29 de outubro ao meio-dia para:

Las Palman, Barcelona, Cannes, Gênova e Nápoles

Pari B. Aliei
28 de .atembro
20 de outubro

fl de novembro
30 de -novembro
19 de dezembro
18 de janeiro

GIULIO CESARE
AUGUSTUS
GIULIO CESARE
AUGUSTUS
GIULIO CESARE
AUGUSTUS

(*) Escala «m LISBOA

Har. Europa
17 de novembro

9 tlt delembro (*)
31 dc dezembro (')
27 de janeiro (*)
17 de fevereiro (*)
10 de março

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS OU OS

I I
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S.A. BRASILEIRA DE EMPRESAS MARÍTIMAS
Rio: Av. Presidente Vargas, 542 - Fone: 43-8860

Desta vez
vá mais
tranqüilo: leve os
seguríssimos

Traveler's Checks "Citibank*
25.000 pontos de reembolso imediato no mundo
inteiro, em caso de roubo, perda ou destruição.
Aceitos como moeda corrente, \
em qualquer parte, a qualquer hora.
Válidos indefinidamente.
Emitidos nos valores de 10,20,50,100,500 e 1.000 dólares.

_________________n_-_-________»

Traveler'8 Checks"CITIBANK"
Rio de Janeiro: Avenida Rio Branco, 85

Ouça diariamente a
RÁDIO
JORNAL DO BRASIL

Música e Informação

HIDROMINAS SE PREPARA

A Hidrominas se prepara para participar
ativamente do I Encontro Oficial de Turis-
mo, de 2 a 6 de outubro, na Guanabara, pro-
movido pela Embratur, quando vai apresen-
lar elementos capazes de assegurar a Minas
Gerais um tratamento especial do Plano Na-
cional de Turismo, sob o fundamento de que
nenhum Estado possui um conjunto igual de
atrações no plano histórico, paisagístico, de
organização hotaeleira c serviços paralelos. A
delegaç<.o mineira ao I Encontro pretende
apresentar trabalhos sóbre turismo cultural,
turismo-transporte e camping.

CINCO DIAS NA HISTORIA

A agência, de viagens Galleon, em Lon-
dres, lança uma excursão denominada Our
English Hcritage (Nossa Herança Inglesa),
que parto cada segunda-feira, de 5 de junho
a 28 de agosto, em ônibus, com paradas em
quatro cidades que náo podem deixar de ser
visitadas pelos turistas: Stratford-upon-
Avon, Chester. York e Lincoln. O preço é
de cerca, de 33 libras e Inclui almoço, jantar,
hotel, café div manhã e ingressos para visitar
locais como a easa onde nasceu Shakespea-
re, o Castelo de 'Warwíck, Powis Cásile,
Hardwick Hall e Nostele Frio ry. Turistas a
agentes de viagens Interessados podem es-
crever para a Galleon, Eccleston Court, Gil-
lingham Street, London, S.W. 1.

TURISMO NO APLICAÇÃO

Sob a orientação da Profa. Maria Emilia
Saldanha, os alunos do Colégio de Aplicação
da Universidade do Estado da Guanabara
estão elaborando um trabalho sóbre músicas
e danças folclóricas rio Brasil, que deverá in-
cluir, ainda, itens sóbre turismo e literatura.
O trabalho tem dois objetivos principais: es-
timulár a pesquisa entre as turmas de Tu-
rismo e Geografia e apresentação do estudo,
em outubro, durante encontro dos professo-
res de Geografia e História do Estado da
Guanabara. O Colégio de Aplicação é o pri-
meiro da Guanabara a oficializar o Turismo
como matéria do currículo.

TREM VAI MELHORAR

Trens de turismo diários vão propiciar aos
passageiros da Estrada de Ferro Noroeste do
Brasil a oportunidade dc conhecer as obras
de Urubupungá c das usinas de Jupiá e Ilha
Solteira, de acordo com plano estadual de ln-
centivo ao turismo, via ferroviária, sobretudo
nos fins de semana. O plano é apoiado pela
Secretaria de Turismo de São Paulo e Inclui
a formação de trens com vagões Budd, de
aço Inoxidável, dotados de leito e restaurante,
que cobrem a linha Júlio Prestes—Três La-
goas em 21 horas,'sem baldcação.

INTERCONTINENTAL INAUGURA

Com a inauguração de dois novos hotéis
no Paquistão — 200 apartamentos cada — so-
be a 38 em todo o mundo o número de es-
tabelecimentos hoteleiros da Intercontinen-
tal Hotel, empresa subsidiária da Pan Ame-
rican. Os dois novos hotéis do Paquistão fo-
ram inaugurados nas Cidades de Rawalpindi
e Lahore, representam um investimento da
ordem de US$ 12 milhões, dispõem de pisei-
nas, ar condicionado e todos os modernos re-
quisitos de conforto.

CIFRAS DA ALEMANHA

De janeiro a maio dêste ano, quase qua-
tro milhões de visitantes estrangeiros desem-
barca ram na Alemanha, cujos hotéis regis-
traram 48,1 milhões de pernoites, dos quais
3,9 milhões referentes a hóspedes de outros
paises. Estas estatísticas indicam um au-
mento da ordem de l,2ri em relação a idên-
tico periodo do ano anterior.

VOO DA AMIZADE ACABOU

Ao encerrar as operações do Vòo da Ami-
zade — Rio-Lif:boa-Rio cm aviôss a hélice
— a TAP conferiu a cada passageiro um di-
ploma comemorativo da última ligação aérea
neste tipo de avião entre o Brasil e Portugal.
A retirada dos aviões a hélice se estendeu por
todas as linhas da TAP no mundo, tornando
a empresa portuguesa a primeira companhia
de aviação européia a operar exclusivamente
com jatos.

ESCALA
A Air France e a Ibéria montaram bonitas barracas na Feira da Providência, onde foramvendidos produtos típicos da França e da Espanha  Os museus holandeses realizaram, nouno passado, 4H6 exposições e receberam cerca de 6,3 milhões de visitantes, dos quais quatro mi.lhoes nos 171 museus localizados na repião neste do pais  Depois de adquirir dois jatos11 AC One-hleten. que vão operar a partir ile novembro, a VASP obteve licença da DAC pnra.comprar cinco jatos Iloeing-737, o primeiro doi. quais checará ao Brasil em abril ile 6<> .•t Air Irance trocou sua escala em Calcutá, no vôo Paris—Tóquio, por uma linha até Bombaim,

i"\u\'r Mlm"n"l.'>ueJ"r" "'"''* escalas em Nice, Cairo e. Karachi O Vice-Presidente da} AR1G, Setor Sul, Sr. Rudi Schaly, joi agraciado com a Medalha Comemorativa do Exército.em solenidade na 18." Regimento de Infantaria, em Porto Alegre Gratos a Murilo Conto
pela remessa do boletim do SM Club Ainda divididas as opiniões dos agentes de viagemacerca dos benefícios que trará ou não para a classe a recente baixa dc 25% nas tarifas aéreas,tle ida e volta, para a Europa e Oriente Médio.

/ Guj^JB y*

O CAMBIO ESTA ASSIM

São as seguintes a., cotações das moedas
estrangeiras para compra nas casas de câm-
bio e bancos: Dólar (EUA) — NCr-5 2,715;
Libra (Inglaterra) — NCrS 7,00; Franco
(França) — NCrS 0,555; Franco (.Suiça) —
NCrS 0,630; Peseta (Espanha) — NCrS 
0,0467; Escudo (Portugal) — NCrS 0.096;
Peso (Argentina) — NCr? 0.008; Peso (Uru-
gua;) — NCrS 0,032; Marco (Alemanha) —
NCrS 0,684; Dólar (Canadá) — NCrS 2,515;
Lira (Itália) — NCrS 0,0044; Escudo (Chile)
— NCrS 0,43; Guarani (Paraguai) — NCr.$
0,019; Franco (Bélgica) — NCrS 0,055: Co-
roa (Dinamarca) — NCr$ 0,39; Coroa (Sué-
cia) — NCrS 0,54; Coroa (Noruega) — NCrS
0,38 e Floriu (Holanda) — NCrS 0,76.

CONFIRME O HORÁRIO

Em caso de dúvida quanto aos hòrafios
ou para qualquer informação, as compenhias
de aviação atendem pelos seguintes telefo-
nes:

¦ Aerolíneos Argentinas — 42-5123; Aero-
lineas Peruanas — 22-9816; Air France —
32-1998; Alitalia — 43-9778; Braniff — ....
32-2255; BUA — 42-4046; Cruzeiro do Sul —
22-5010; Ibéria — 22-2204; KLM — 32-6675;
Lufthansa — 31-3985; Pan American 
52-8070 —PLUNA —42-5793; SAS — 42-1704;
Swissair — 23-1950; VARIG — 52-6164;
VA-SP — 42-8094; TAP — 32-3315; Paraen-
Ce — 42-4933 e Sadia — 22-9739.

Se você quiser falar diretamente para os
aeroportos, o Galeão atende pelo tel. 30-4354
(voas internacionais e aviões a jato) e o San-
tos Dumont pelo tcl.: 22-8352 (vôos domes-
ticos).

QUANDO SAI O SEU NAVIO

Blue Star Line, te'.. 42-4156; Compagnle
des Messageriés Maritime.s e Delta Lines, te-
leíone 43-4501: elma, tel. 23-2234; Ham-
burg Sudamerikani.a-.che, tel. 23-1865; Liriea
C, tel. 43-7691; Iiália SPAN Gênova; telefo-
ne 43-8860; Miteui OSK Lines, Royal Mail
Lines, Ybarra e Zim Israel, tel. 23-2161;
Moore McCormack, tel. 31-2000-c Roval In-
terocean Lines, 43-3553.

O telefone da estaçío de passageiros do
Cais do Porto, administrada pelo Touring
Club, é 43-6578. A Tolícla Marítima informa
sóbre chegadas e partidas pe'.o tel. 43-0131.

INFORMAÇÕES SOBRE O TREM

Estrada de Ferro Central do Brasil —
tel. 23-4046; E'irada de Ferro Leopoldina —
tel. 28-0235; Estrada dé Ferro Corcovado —
tel. 25-0016.

ÔNIBUS te BARCA

Os ônibus intere't?.dup..'= checam e s?,sm
da Estação Rodoviária Novo Rio, cujo ule-

fone é 23-8566. Para informações sóbre os
serviços de barcas de passageiros para Nite-
rói e Paquetá disque 31-0447, mas se íór
para tratar de transporte do seu automóvel
o número é 31-0396.

O QUE VER NOS MUSEUS

Os museus do Rio. geralmente, não fun-
clònain ás segundas-feiras. O melhor hora-
rio para visitá-los é no período de llh às 17
hora.s, cie terça a sexta-feira. Com raras cx-
ceçõís, a entrada é franca.

Museu Histórico Nacional — Objetos re-
laçionadÓjS cem a História do Brasi!, entre os
quais jóiaí, móveis, canhões, quadros, moe-
das e carruagens, além dc documentos, que
ocupam mais de 50 salas. Fica na Praça
Marechal Ancora e o telefone é -12-5367;
.Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista,
fundado por O. Jcão VI em 1808, tem como
atração máxima uma coleçáo egípcia: Mu-
seu da República, instalado no antigo Palácio
do Catete (Rua do Catete n.° 158 — teleio-
ne: 25-4302), exibe peças e documentos da
vida republicana do País e objetos de uso
pessoal pertencentes a cx-Presidenies; Mú-
seu da Cidade, localizado no Parque da Ci-
dade (Gávea), mostra canhões, armaduras,
gravuras e quadros ilustrando a vida da Ci-
dade; Museu Nacional de Bclas-Artcs, cx-
posição de trabalhos de artistas nacionais *
estrangeiros, na Av. Rlo Branco, 199, teleio-
ne 42-4354: Museu do índio, na Rua Mata
Machado n.° 127 (telefone 28-5806), possui
um acervo cios diversos aspectos da vida e da,
cultura, dos índios; Museu de Arle .Moderna,
exposição permanente cie quadros e escultu-
ras de Arte Moderna, localizado na Avenida
Infante Dom Henrique, tel. 31-1871.

ANOTE O TELEFONE

Lions Clube — tel. 42-4462; Rotary Clu-
be — tel. 22-5577: Touring Clube — tel. ..
23-3307 (socorro mecãnicci; Bateau-Mouche
— tel. 46-1529; Diiler"s Clube — tcl. 31-4071;
Serviço de Vacinação Internacional — tel.
52-0780; W-artern Telegrapli — tel. 23-5891;
Radicbrás — tel. 52-6000; Italcable — tel.
23-1996; Radional — tel. 52-6160: Pronto-
Socorro — tel, 22-2121; Jóquei Clube — tel.
27-0030: Iate Clube — tcl. 46-8100: Pão de
Açúcar — tel. 26-C763; Camping Clube do
Brasil — tel. 42-6S^5.

ISV
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Verde que ie quer& verde
Nelson Motta
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Caso» particulares invadem o Parque Nacional de Itatiaia
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-conforto de jato-sem acréscimo de tarifa-vários horários à sua escolha

Dois vôos diários para Porto Alegre e Curitiba,
exceto um aos sábados.
Três vôos por semana para Florianópolis, via Curitiba.
Serviço de bordo de categoria internacional.

Para qualquer lugar do Brasil,
ò CREDIÁRIO VASP
está à sua disposição.

«MMM «SSCOADO
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VIAJE BEM... VIAJEVASR
3825 e 42-8094

Consulte seu agente de viagens ou a Vasp • Rua Santa Luzia, 735-B - Tels • 31

(SSí 32 ^ ?Ív ShPS 
• RU,a MéxiC0-J''C (Crediário) -Tel.: 22-8681 . & Nilo Pecanha, 26-B
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Os dezessete Parques Nacionais, que ocupam uma área de
mais de 30 000km2, por falta de recursos e pessoal, estão dis-
tanciando-se dia a dia de seus objetivos: preservar a flora •
a fauna, manter para as gerações futuras as áreas de beleza
natural e interesse cientifico e atrair turista. Inúmeras pro-
priedades particulares no interior dos Parques, poucos e por
Isto inúteis guardas florestais, Incêndios constantes comba-
tidos com técnicas primitivas, devastações e abandono dos
atrativos turísticos são alguns dos fatores que concorrem
para isto.

Embora enfrente grandes dificuldades, o Parque Nacional
de Itatiaia consegue manter-se razoavelmente conservado com
a verba de NCr$ 32 000,00 que recebeu no último ano, apesar
de contar apenas com 10 guardas florestais, das quais cinco
executam serviços burocráticos de arrecadação, cabendo aos
demais policiar os 12 mil hectares do Parque, combater os
incêndios e manter os abrigos para excursionistas. O Parque
Nacional da Serra dos órgãos, em Teresópolis, apesar de ter
recebido uma dotação duas vezes maior, está com seus abri-
gos Imprestáveis e há duas semanas um incêndio destruiu,
era pouco tempo, 250 hectares de mata.
O PROBLEMA SEGUNDO MABX

O paisagista Roberto Burle Marx apresentou ao Conse-
lho Federal de Cultura uma denúncia contra as devastaçõss
que estão sendo íeitas nos Parques Nacionais, onde "por des-
cuido e falta de controle não teremos como documentar para
as gerações futuras como íoi o Brasil".

Em recente visita que íiz ao Parque do Iguaçu pude
observar a que ponto chegaram as devastações, com enormes
extensões queimadas sem que qualquer providência tivesse
sido tomada. Muita gente mora no Parque e os guardas fio-
restais nada podem íazer porque nenhum deles recebeu uma
formação especifica para as funções que exerce.

No Espírito Santo, segundo Burle Marx, existiam "mataa
fantásticas" há alguns anos e hoje se acham reduzidas a
pastagens e em alguns pontos, árvores não brasileiras, como
eucaliptos, dominam a paisagem.

No sul da Bahia, onde há uma flora quase de caráter
amazônico, denuncia o paisagista, o jacarandá praticamente
não existe mais, exportado para ò mundo inteiro e deixando
em seu lugar apenns grandes superfícies queimadas onde nada
íoi repiantado.

Outro ponto da dennncia de Roberto Burle Marx 6 a
restauração feita em algumas áreas devastadas:

Eles destroem as matas de caráter tipicamente bra-
sileiro e dspols plantam eucaliptos, casuarinas e amendoei-
ras, que não têm nada com a nossa flora, mas em compen-
sação crescem mais rapidamente e dão lucros também em
menos tempo.
QUEM MANDA NA PAISAGEM

A administração dos Parques Nacionais está a cargo do
Instituto Nacional do Desenvolvimento Florestal, presidido
pelo General Pinto da Luz, O INDP velo substituir o antigo
Departamento £e Recursos Naturais Renováveis e o Instituto
Nacional do Pinho, que se fundiram no nôvo Instituto, há
um ano, estando ninda o nôvo órgão em fase de estruturação.

A pedido da Presidência foi constituída uma comissão
para estudar o problema dos Parques Nacionais e elaborado
um relatório íinal contendo o levantamento doa problemas
existentes. A partir desse relatório se pretende fazer o es-
tudo para a solução, ainda que parcial, dos problemas.

Entre os 17 Parques, apenas Ubajara (Ceará)-, Brasília
(Distrito Federal), Serra dos órgãos (Estado do Rio), Tijuca
(Guanabara), Itatiaia (Estado do Rio) e Iguaçu (Paraná) es-
tão em real funcionamento. Os demais existem apenas no
papel, pois ainda não têm suas áreas demarcadas, e as su-
períícies incluídas como "área prevista" na Lei que os criou.

Entre os Parques teóricos está o do Paulo Afonso, que
Jamais terá condlçóes para funcionar normalmente devido &
Hidrelétrica e o Parque das Emas (Goiás), que, apesar de
ter uma área estimada em 88 mil hectares e ser o mais im-
portante cientificamente, não possui sequer vias de acesso.

O Parque do Xingu, em Mato Grosso, não pertence ao
INDF, e sua administração cabe à Fundação Brasil Central.
Nesse Parque o objetivo principal é preservar o homem pri-
mitivo dentro de seu ambiente natural.

Segundo o Sr. Eudoro Lins de Barros, do INDF, o Par-
que do Iguaçu é talvez o que apresenta maiores possibillda-
des turísticas, Juntamente com Sete Quedas, Serra dos órgãos
e Itatiaia.

Em Sete Quedas, onde infelizmente não existem nem
hotéis, as belezas naturais poderiam transformar-se em um
grande atrativo turístico caso íõsse íelta alguma promoção
nesse sentido. Seria inclusive um turismo bnrato, pois o Par-
que fica praticamente na Cidade. Existe lá uma catarata,
onde por efeitos de luz, há um arco-íris permanente.
SEM FISCAIS E' FOGO

Com pouquíssimos guardas para fiscalizar áreas imensas,
os administradores dos Parques Nacionais reconhecem-se im-
potentes para conter as devastações que particulares fazem
no interior dos Parques.

Há algum tempo, levamos cerca de 50 dias comba-
tendo um incêndio dentro do Parque, revela o Sr. Antônio
Garcia — administrador do Parque Nacional de Itatiaia. A
inexistência de comunicação entre os guardas residentes no
abrigo da mata e a sede também dificulta a organização do
plano de combate ao íogo, o que sempre é feito isolando a
área afetada para evitar a propagação do incêndio. Não dis-

pomos de meios modernos de combate, como helicópteros e
aviões, que em países mais desenvolvidos ajudam a debelar
em poucas horas um Incêndio.

Não dispomos também de postos de observação e, mui-
tas vezes, localizamos um incêndio muito tempo depois de
seu início e a indicação que temos é unicamente o rumo da
fumaça. Tudo isto combinado com as dificuldades de acesso
aos locais, concluiu, nos traz em permanente preocupação
com relação a qualquer fumaclnha avistada.

As propriedades particulares dentro do Parque Nacional
de Itatiaia também preocupam o administrador pelas devns-
tações que os proprietários íazem em seus terrenos, que no
entanto ficam no interior do Parque e, segundo o Código
Florestal, estão sujeitos a penas de três meses a um ano de
prisão simples ou multa que vai até 100 vezes o salário mi-
nimo da região, no Artigo 26.

Muitos dos incêndios cm nosso Parque são causados
por íagulhns que o vento leva de fogueiras e carvoelros em
propriedades particulares, que ocupam 250 000m2 na área cen-
trai do Parque, sendo que alguns estáo até loteando suas
propriedades.

O Código Florestal, em seu Artigo 2.°, proíbe terminante-
mente devastações ao longo dos rios num raio de 100 metros,
ao redor de lagoas, nas encostas, nas restingas, nas bordas
de tabuleiros ou chapadas, em altitude superior a 1800 me-
tros e nos campos naturais. Considera também o Código como
áreas de preservação permanente os "sítios de excepcional
beleza e de valor científico e histórico" e "áreas destinadas
a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção".

O INDF pretende iniciar uma campanha entre os excur-
sionistas, caçadores e pescadores que freqüentam os Parques
no sentido de que façam fogueiras apenas nas margens de
rios pu regatos, porque assim poderão extinguir o fogo quan-
do deixarem o local. Uma grande parte dos incêndios é
causada por fogueiras mal apagadas que o vento reaviva e
leva as fagulhas para longe.

ABRIGOS, CAMINHOS E VEREDAS

Os parques têm, além de preservar a flora e a fauna, o
objetivo de atrair turistas e excursionistas, criando condições
para que disponham de acomodações e facilidade de acesso aos
seus pontos de atração.

Enquanto em Itatiaia, onde se encontram as Agulhas Ne-
gras, existem três abrigos em perfeito estado de conservação,
sendo que o Abrigo Rebouças está a 65km da sede, mata aden-
tro, o Parque Nacional da Serra dos órgãos, nas palavras de
seu próprio administrador, "está com seus abrigos imprestáveis
e um deles íoi até destruído e Incendiado há pouco tempo."

O arquiteto e excursionista Ricardo Menescal, Presidente
do Camping Clube do Brasil, fala dos problemas de acomoda-
ções nos parques para os excursionistas que lá têm de pernoitar:

Os abrigos do Parque de Teresópolis — um dos mais
procurados pelos excursionistas que buscam o Dedo de Deus,
a Agulha do Diabo, o Nariz do Frade ou a Pedra do Sino —
não possuem condições mínimas de utilização. Há cerca de um
més levei um grupo de alunos meus da Faculdade de Arqui-
tetura e propus ao administrador, Sr. Elioval Chagas, que nós
reconstruiríamos o abrigo n.° 2, bastando que o Parque nos
fornecesse o material. Foi enviado um ofício assinado pelo di-
retor da Faculdade apresentando-nos oficialmente t. adminis-
tração do Parque e solicitando apoio mas até agora não houve
nenhuma resposta, o que é estranho porque a nossa justa pre*
tensão não traria despesas de mão-de-obra pnra o Parque,
que no caso dos abrigos representa uma grande economia.

Como presidente do Camping Clube, o arquiteto Menescal
está disposto a construir abrigos com banheiros, vigilância,
cantina e todo o conforto nos Parques Nacionais, sem despesa»
de nenhuma ordem para as administrações, quer de material
ou de mão-de-obra, bastando ao Ministério da Agricultura au-
torizar as construções, "que seriam de grande utilidade para os
excursionistas e aumentariam — tenho certeza — a procura
pelos Parques Nacionais".

Afirma o arquiteto Ricardo Menescal que recebeu esta se-
mana uma noticia no sentido de que o administrador do Par-
que da Serra dos órgãos teria proibido a entrada de excursio-
nistas no Parque, culpando-os por um incêndio atrás da casa
da administração, "quando se sabe que os excursionistas jamais
vão por ali, preferindo a mata fechada que leva aos picos da
região."

Além do mais, os caminhos do Parque, que há 15 anos
eram até varridos, hoje estão transformados cm estreitas pi-
cadas onde mal pode passar uma pessoa.
PESSOAL E VERBAS

Sóbre suas dificuldades em mnnter o Parque da Serra dos
órgãos, o agrônomo Elioval Chagas — seu administrador —
explicou que além das verbas serem insuficientes a maioria
de seus 70 funcionários apresenta baixíssima produtividade
"porque não há estímulo de promoções, alguns deles ainda nível
1 aos 23 anos de serviço."

Já que não podemos fiscalizar direito o Parque é melhor
não divulgá-lo.

O Parque da Serra dos órgãos recebeu, no ano passado,
cércá de 420 mll visitantes, além de 30 mil excursionistas, en-
quanto que Itatiaia teve cerca de 60 mil visitantes.

Realmente o nosso Parque está atrasado, concluiu «s
agrônomo Elioval Chagas, pois precisamos de um museu, um
laboratório para pesquisas e condições para abrigar estagiários,
Diante disso, "quanto mais escondermos o Parque será melhor."

/

"CAMPING"
FINANCIAMENTO

A Empresa Brasileira de Turismo — Embratur — estuda
as possibilidades de conceder financiamento para a implanta-
ção de dez campings no eixo Rio—São Paulo—Belo Horizonte,
todos dotados dos melhores requisitos de conforto para os acam-
pantes. O Presidente da Embratur, Sr. Joaquim Xavier da
Silveira, considera o camping fator preponderante de turismo
interno e a modalidade mais econômica e saudável para férias
e ílm de semana.
A 28.» BANDEIRA

Regressou da Europa o arquiteto Renato Menescal que
participou, em Viena, da Assembléia-Geral da Federação In-
ternacional de Camping e Caravaning, na qualidade de repre-
sentante do Camping Clube do Brasil. Na abertura da Assem-
bléia foi hasteada a bandeira do Brasil, 28.' país a ingressar na
Federação que dirige cerca de 15 mil campings e congrega 20
milhões de praticantes em todo o mundo. Renato Menescal se
declara impressionado com o desenvolvimento do camping eu-
ropeu nos últimos dois anos — na Europa o camping funciona
de dois a três meses por ano — e afirma que, no Brasil, onde
o clima permite acampar durante o ano inteiro, haverá uma
eclosão Imprevisível.
IMPORTAÇÃO E PRODUÇAO

Uma loja de Copacabana, especializada • em material decamping, iniciou a importação de equipamentos como barracas
francesas, colchões pneumáticos, fogareiros e outros itens'para
quem deseja acampar com o máximo de conforto. Em com-
pensação, uma indústria carioca de barracas, cujo material é tãobom ou melhor do que o estrangeiro, já pensa em duplicarsuas instalações e a produção a fim de poder atender à de-manda.
CONVÊNIO & BENEFÍCIOS

Decorridos alguns meses de vigência do convênio Flumi-tur—Camping Clube do Brasil, já sc notam os benefícios ré-

suHantes da Idéia de unificar a administração dos campingu
do Estado do Rio. O camping dc Araruama (foto), por exemplo,
foi completamente restaurado e hoje é o melhor Instalado da
toda a rede, com cabinas, banheiros completos, restaurantes,
tanques, quadras de esporte, play-ground e tudo necessário ao
conforto.
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SAUNA AUTÊNTICA

O camping de Friburgo acaba de inaugurar sua sauna tlpi-
camente finlandesa: a dois metros da porta da câmara de
calor ílca a piscina de água gelada, cujas águas são represadas
de um rio que corta o camping. O camping de Friburgo tem si-
do um dos mais procurados pekis acampantes, e a nova sauna é
um dos principais motivos de atração.
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O VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES

VEÍCULOS E
EMBARCAÇÕES

AUTOMÓVEIS
*UTOMOVH - Compro fim
rcorreco-lo, Ve|o a domicilo no
horário de sua preferencia. Pago
hoj». Tal. 38-3891. ______
AERO WIILYS - Compro sim
aborrece-Io. Vejo * domicilio no
horário de tua preferencia. Pa>
SO hoj». - T.l. 38-3891,
AGORA .lá is 10 horas da noi-
to V. S. pode adquirir seu Vo-
mag ou Volkswagen com venda
direta ao consumidor a longo
praxo com juros insignificantes.
Anote o endereço. Av. Atlântica
«sq. d. R. Dialma Ulrich, 23 -
Copacabana — Posto 5.
AERO 62 - Rádio, 3 faixas, tran-
ca, forração, mecânica, lataria,

tfucb 100%. Lindo carro. Av.
Nsva Iorque, 212—- Bonsucesso.
AERO*WIUYS* 66. nhod. 67, todo
equipado, lind» côr, troco e fi-
nancio. R. Ü:K Mesquita- 174.-t'!
AERÕ 63, cem per cento eqüina-
do. Vendo, Iroco e facilito. Rua
Coração de Mana, 7b, com Gau
dencio. T. .49*7500.

AERO WIUYS - Passase contra-
íto do Consórcio C. Muniz. Grupo
excelente c] 20 carros iá entre-
gues. Tratar c| Rocha. Tel. ...
48-3237.

AERO WILLYS 63, entra-
da 400, resto 24 meses
s1 parcelas cj seguro lo-
tal, garantia nossa revi-
são, rádio, capas. RUA
BARATA RIBEIRO, 99-B.

Cad. i» Automóveis — Jorna! «fo Brasil, 4.°-feira, 20-9.67 — 7

AERO WILLYS 61 - Excelente
de tudo. Vende,- troei e facilita.
R. Conde Bonfim, 426.
AERO - 61 - Vermelho, lindo
carro, bom de tudo. Vendo ur-
3*rnte, troco por Dauphine —
Vcr e iratar com Tostes — Rua
José de Alvarenga, 451 — Ca-

BELCAR 1961 e 1962 - Tcrlas
cpm máquina na garantia e lata-
ría impecável. Com entradas a
parlir de I 600 e prestações des-
de 160. Entrega imediata não
é consórcio. Rua Conde Bon-
fim, 645-B. *

ÃERO WILLYS 63. E_Tiã-

CADILLAC 55, 4 pts., otitno cst.
vendo ou Iroco por carro de
menor valor. Rua Uranos, 1246— Ramos.

CHEVROLET 58, mecàni-
co, ótimo estado. Vendo
c| 1 800, saldo muito
facilitado. Rua São Fco.
Xavier, 189.
CHEVROlfí-4Ò7~otimo esl. vèn".
dô, troco fac. Rua Uranos, 1246— Ramos.

AUTOS - Volkswagen e DKW
VEMAG 1967 OK - Ao comprar
oj trocar seu carro por um Volks
ou DKW OK 1967 lembre-se que
NOVA TEXAS tem o modelo que
deseja (Belcar, Vemaguet e Fisso-
re}, nas cores e nos planos de fi-
nanciamento de sua conveniência.
Av. Atlântica esq, Djalma Ulrich

ri- (Copacabana) e Av. Mal. Ran-
don, 539. (Est. S. Francisco X».
vier}.
AUTO PRAÇA GORDINI 65 -
NCrS 2 200. Estado geral 100%,
saldo a combinar. Troca-se. Rua
Conde de Bonüm, 40-A.
ADQUIRA HOJE scu auto nas

Íielhores 
condições — Volks 59 a

7, xero Km. DKW sedan 61 a
67, zero Km. Acro 61 a 65; Gor-
dini 63 a 66, Simca 59 a 63; Dau-
phine 60 a 63, etc. e muitos es-
trangeiros. O menor precol As
menores prestações. O melher es-
tado! O menor jurol Veja sem
compromisso ç acreditei Troca-
tm pelo justo valor. Rua Conde
tí^ Bonfim, 40-A, a Rua Mariz e
Barros, 72-A.
AUSTIN 52 - NCrS 57Õ7oÕ, espe-
tacular estado geral, pintado, cã-
pas de napa, pneus novos, etc.
Plymouth, 48. NCrS 480,00. per-
feito estado geral. Saldo a coin-
lynar. Rua Conde de Bonfim,
4U-A.
AUTO X TERRENO - Tenho lote
no,-Itapiru. Vendo barato ou tro-
co por carro de praça ou part.
até 52. Trat. Rua Falet, 322 -
Itapiru — Dou ou rec. volta.
AERb~WILTYS"657l3"o .2 -Oti-
ruo estado, revisados. Entrada a
partir do NCrS 1 200,00, saldo fi-
nanciado com juros bancários —
Cássio Munii Veículos SIA. Av.
Calogeras, 23 (Caslolo) ou Rua
Barata Ribeiro 200, loia C (Cop?-
cabana).

AERO WILIYS 64 - Equip., est.
novo. Ent. NCrS 2 600, saldo 15
meses. Lavradio, 206-B — Telefo-
ne 42-0201.

AERO WILLYS 64, côr
verde escuro, pneus fai-
xa branca, perfeito es-
tado. Financio longo
prazo. Módica entrada.
Ver Av. Princesa Isabel,
481, Sr.
57-0113

DKW Vemaguet 63 -
Entrada 400, resto 14

da 1187, resto 24 me-|meses s| parcelas c| se
ses sj parcelas c* seguro
total, garantia nossa re-
visão, rádio, capas. EMA
AUTOMÓVEIS. Av. Mem
de Sá, 14-A, junto Rua
Passeio.

guro total, garantia nos-
sa revisão, rádio, capas.
RUA BARATA RIBEIRO,
99-B.

DAUPHINE 62 - Gelo, estado ex.
<«.ocion.il, financ. cl NCrJ 850,00.
Rua Pedro Teles 529, casa 3. -
Pra;a Sica.
DKW BELCAR 62/63 - Estado
cie novo. Troco e facililo com
1 800. Rua dos Inválidos, 90-B— Centro.
DODGE 1942 - Excepcional esta-
do, mec. e lat. 100%. Vendo,
troco, facilito. Rua Haddock Lô-
bo. 386^ Tels.; 280071 e 28-6596.
DAUPHINE 63 - Raridade Í9 000J
km, autênticos, um dono só, semi'
o menor defeito, fac. com 1000,1
saldo 20 meses. Barão de Mesqui-1

218. 28-3338. I

li ¦
sl I

DAUPHINE 62, único dono, I 800
à _vi*jfl_._Alm. Barroso, 81, pátio.

,¦„».,,,„, *.,*¦--., * * * , -r °KW 65- íõdãrü c| 1 e^irKmTci
ESPLANADA 67 - Nova - Estado rídlo, capas, calhas, s| retoquede zero - Preço de ocasião -|d« pintura, carro

DKW BELCAR 1966 '-'
Verde. Vendo por NCr$.
6 500 à vista, com rádio.'
Ver à Rua Coronel Ca-i
brita, 57. São Cristóvão.iíÕRDSCN'"47_-~cííiio'nVtal«haT
DA"üPH"iNr62~~v^rdo_s6"Tíir.ic,*í',4 cilin,dro,-í HSííâí»-?? •
ta, c.-ní ridio e K bon, B.fâ? cüJ^U1 P°^_? r7U*, 

~
se 2 000 novos. Ver E«T.°Vieâ", l"*Yr£J,•"' ' 

P'"h" C"CUl"r'
Carvalho, I 216.

antes de conhecer o Fundo Mútuo VANGUARDAvoíkswagen . ,rris?, A _ J/^^
e VEMAG apenas VANGjyARDA ^ Bi^ i
iV\*r$ 130,00 mensais .*» • •*¦»" «*•* * angula ->« c.™™, ^._.(_.

Rio Branco, 156- 31." andar
•73.1 — T..-I 52-0493- 22-6877

Av. Osvaldo Cruz, 73
BOA COMPRA. Em Volks, Vl_J-
guet ou Gcrdini (todos os anos)
temos condições desde NCr$ ...
500,00. Saldo a longo prazo. -

Expedito. Tel. Trcca-se. Rüa Conde dc Bonfim,
40-A.

AERO 04 ¦— Todo equipado —
4 800 à visla._Tcl.: 43-3159.
AERO WILLYS 62 - Bom estado,
côr vermelha, tranca. NCrS ....
3 700,00 à visla. Ver • tratar na
Rea Vicecnde de Piraiá 310-A —
Tol.: 47-1368.
AERO 63 • 65 - Todos em óti-
mo estado — Prestações dasdo
NCrS 200 - Estudamos outros nla-
nos - CIPAN - P.v» Senado 329.
Tels.: 32-5714 - 22-1914 - Es.
ta cio namento interno — Ats sába*
dos atá 18 horas. Aos domingos
até 12 horas.
AERO wTLLYSTl - Lindo carTíT
Cem entrada desde NCrS 1 500,00
e o saldo em 10, 15, 20, 25 ou
30 meses. Prestações a partir ue
NCrS 172,00. Entrega imediata -
Não é consórcio. Av. Almirante
Barrcso, 91-A - Tel. 42*6138.

BELCAR DKW e Vemaguet 59 a
67 — 0 melhor financiamento

menor preço, desde NCrí ..
100,00. Troca-se. Rua Conde dc

Bonfim, 40-A.
BOA COMPRAI BOA TROCAI Não
perca tempo e dinheirol O me-
lhor negócio da Guanabara você
encontra na Agência TEXASI Tô-
das as marcas e anos nacionais,
Entradas e financiamentos de acôr-
do c' suas possibilidades. Troca-
mos dando o justo valor ao s|
carro. Rua Mariz e Barros, 72
(Pçs. Bandeira) e Conde de Bon-
fim, 40 (Tiiuca).
CADILAC - Coupe de Ville -
1955, A milhões, tratar com Sr.
Edgar ou Sr. Eric, tel. 52-5168 -
Horário Comercial.

trada! As menores prestações! O.
melhor estado! O menor iuro!lC,KW VEMAG 1963 (Belcar)

COMPRE O MELHOR por monorl
Volks 59, a 66 DKW 61 a 67,

___ r.ero Km, Vemaguet ól a 67, zero
ATENÇÃO: nada mais cômodo |K*¥> 

Grrdini, 63 a 66, Simca 59
que possuir um carro, e isto você|fl 63, Dauphine 60 a 63, etc. E
consegue, se ainda não tem ná Jtnuiíos estrangeiros. A menor en-"Riviera". Preços excepcionais,
nunca vistos. Aproveitem, só essa
semana. Hillman 51; Peugeot 50

52, 203; Morris 50, 51 e 52;
Pontiae, 53; estado de nova Aus-

50 e 52; A40 e A70; Riley
52; Dodge 51 mec. Kaiser 51 c
48 de praça; Dc Soto 51 c 48,
mec; Simca 51 e Fiat 46,- Tri-
umph 51; Standard Vanquard e
Standard 8; Citroen 48, £0 e 51.
E muitos outros a sua escolha.
Trocamos e facilitamos. - Rua S. |CKEVROlET 1948
Frçncisco Xavier, 628.

ovo mesmo,
tratado a pão de ló, facilito. Rua
do Bispo, -47
DKW Vemaguet 65, vendo ou
troco por Volks 61/2, ou Kombi
61/2. Rua Maeslro Vila Lobos, 2,
ap. 506 - Tijuca, com zela dor.

DKW Sedan 64. Entrada
400, resto 14 meses s
parcelas c| seguro total,
garantia nossa revisão
rádio, capas. RUA BA
RATA RIBEIRO, 99-B.
DÇDGE 48, 4 pts. 6 cil. mec.
ótimo est. vendo troco fac. Rua
Uranos, 1246 — Ramos.
DKW Vemaguet 1962, ultima sc-
rie, radio, estofamento luxo, c/
motor na garantia. Preço 2 880.
R. Barata Ribeiro, 254, c/ portei-
ro. Urgente 37-0273.

DKW 64, l.uxo e Vema-
guet 54. Troco, facilito.
São F. Xavier, 102.

UKW 64 - Importado com ar Côr bordeaux - Superequipado
T-i, L' ""' Vend? 0U ,r-°C° ~ f"<° *>'»« ** -abola - í"por carro de menor valor, negocio [tar esm SILVIO — 47-4455 .Vicente Carva- \ 36-2735.Est.vista
lho,J_216. 

_
DKW 64 Vemaguete, NCrS~:FÕÕÕ
ótima de tudo ,a ioda prova. Ver .Capota fechado. Finan-na Rua Deputrdo Soares Filho, 97.1 *
Saldo a comb.

IFORD F-350 - 1967

GORDINI 67, 66 • 63 - Ótima
•stado, revisados. Entrada ¦ par-
tir dt NCrS 600,00, saldo finan-
ciado com ju.os bancários — Cis-
s!o Muniz Veículos 5 A. Av. Ca*
lóçteras, 23 (Castelo) ou Rue Ba-
rata Ribeiro 200, loja C (Copaca-
bana).

DAUPHINe 1960 com rádio enl.
700. Aceito troca. Rua São F*.
Xnvior,__4_46_- 48-3195, Gabriel.
DKW SEDÃN 1963 - Otimo"eita-
do, fac. troco Dauphine ou Gor-
dini. Rua São F. Xavier, 446
48-3195, Gabriel.
DAUPHINE 1962 - Otinio estado.
Troco ou fac. com peq. ent. rest.
ate 20 meses — Rua Barão do
Bom Retiro, 673-8, borracheiro,
DKW VEMAGUET 65 - Nova,
pouco uso, c| garantia de 4 000
km. NCrS 3 000,00 de entr., o
rest. a longo prazo — Rua Barão
de Mesquita n. 48-D.
DKW VEMAGUET 63 - ólimo
cit. Vendo, treco e facilito. Rua
Haddock Lobo, 382 - Tel.: ..
34-2458.

DKW VEMAG 1965 (Belcar] -
pouco uso, equipado, mais novo
da GB., troco c fac. alé 15 ms,I?

4 COO -

5G-3822

DKW 63 — A>od. 64, sedan, igual
novo, fac. pelo crédito, direto

ao consumidor, 24 veiros, entrega
Cde. de Bonlim, 577..\ime$'"u\',S"' 2* dc M->'°, 332

J~ lel. 49-6967 — Troco.
DAUPHINE

Veja sem compromisso e acredi'
tel Troca-se pelo justo valor. Rua
Conde de Bonfim, 40-A e Rua
Mariz e Barres, 72-A.
CHEVROIET. 57 - Vendo em~eY
tado de ótimo conservação, 4
portas' c| col., rádio, estofo etn
napa. Ver à Rua Teodoro da Sil-
va, 419-A. Troco.

AUSTIN AR-70
4 cil., 70 H.P.,

Tipo limcusine,
particular, chapa

AERO 62| 631 64. Equipados, im*
pecável estado conservação. Ven-
cp, troco, financio. Paim Pam-
plona, 700 — Jacarèrinho. Tel.:
49-7852.
AUTOMÓVEIS USADOS - Valo
rize 'seu dinheiro preferindo com-
prar ou trocar seu carro na TEXAS.
Volkswagen 60, 61, 62, 63 e 65;

, DKW Vemaq 60, 61, 62, 63, 64,
63 e 67 OK; Aero Willys 61, 63
o 64; Gordini 62, 63, 64 e 66;
Táxi Aero Willys 64; Dauphine
62; Austin 52; Simca Chambord
63 e muitos outros cj entradas e
•financiamentos de acordo c

15-26-10-GB, coníervadíssimo.
Vendo, negócio à vista. Ver na

Vend*»-se, im*
pecável, de particular, R. Couto
Magalhães n.° 73. NCrS 2 000,00.
Telefono 34-6999.
CONVAIR 61 (compacto), exce'ente 

estado, equipado e revisa-
Av. Henrique Valadares, em frente do. Vendo, troco e financio. R
ao n.o 35 ou pelo tel.
Sr. Nunes ou D, Alba.

52-6619.

AERO WILLYS 63, motor
nôvo, ótimo estado. Ven-
do c| 2 000 e 345,00
mensais. Av. Princesa
Isabel, 481, junto ao Tú-
nel Nôvo. Tel. 57-7787
— Sr. Roland.
AUTOMÓVEIS - VOLKSWAGEN
67 - CK, ont. de 4 200
Volks 66, ent. 3 200 - Volks
65, ent. 2 500 - Volks 63, ent.
2 000 - Volks 61, ent. de 1 500

possibilidades. Trocamos dando o|~ Volks 60,.ent. de 1 200 -
'Gordini 1963, ent. 1 000. Ve-justo valor ao %l carro. Rua Ma-; ...

ri, 
j 

Barres, 72 (Pça fiandeira) «&«.#
* t-on"ft (IS Bonfim, 40 (Tijuca).

OK. ent. 2 000 -
MEDEIROS AUTOMÓVEIS, na R.

,-,,- ..„,,„. .. S5° Francisco Xavier n. 254-B .
AERO WILLYS 63 - Excelente es- | em frente ao Colégio Militar
tado, equipado. Vendo, Iroco êj"2j
financio até 20 meses. Rua Conde
de Bonfim, 66-A. Tel. 34*9909.

Compro,
praço da

Pago
praça

AUTOMÓVEL -
hoj» o melhor

_ - 38-5971 .
AERO WILLYS 63 - Superequi. AERO 61 -Golo, ótimo estadopado em belíssimo eslado, tedo qcra|. equipado, vendn ou trocorevisado. Troca-se ou f,nancia*se. por Volks. P.b; das Nações, 346,
?)-r-_l"imi^J5á_*  ÍTel.i 30*9629.
AERO WILLYS 61 - Unieo-dano AERO 61

Conde de Bonfim, 66-A —
34-9909.

lcl.

CHEVROLET - Camioneta Station-
Wagon 65 — Excelente estado -
Mec. 8 cil. Vendo, troco e finan-
cio. Rua Conde de Bonfim, 66-A.
Tel. 34*9909.
COMPRO sau carro sem aborroõ
ce-lo. Vejo no horário de sua
preferencia • pago hoje em dí-
nheiro. Tel. 38-3891.
CHEVROLET 54 BEL AIR - A pis.,
ótimo estado. Basp 3 500. Av.
João Ribeiro, 50, sl 304. Tel. -
29-5573.
CHEVROIET BFlAIR 57 - Ê7.
tado geral de novo. Vcr portei-
ro Salvador à Rua Rodolfo Dan-
tas, 97.
CHEVROLET 51, 4 portas, Power
Glide, ótimo estado, baraio. 'Jr.n-
do, troca, facilito. Av. Brasil n°
23 166 ap. 202 - Deodoro.

maq. revisada, ótimo estado, tro.
co e fac, até 15 m. c[ 2 200.
Cde. de Bonfim, 577-A — ...
53*3822.
DAUÍHINE 1963 .'-i.-Laf'.. Irçpecát
vel, mec, nova, raro estado, tro-
co e fac. até 15 m. c/ 3 00. Cde.
de Bonfim, 577-A - 58*3e22.
DKW VEMAGUET 1964.'(1001) --'
equipada, único dono, a qualquer
prova, treco e fac. até 15 m. cj
3 500. Cde. de Bonfim, 577-A -
58*3822.

DKW Vemaguet 63 -
Entrada 1 072, resto em
14 meses s| parcelas cj
seguro total, garantia
nossa revisão, rádio, ca-
pas. EMA AUTOMÓVEIS.
Av Mem de Sá, 14-A,
iunto R. Passeio.

61 — Em estado nô-
vo, côr golo, vendo por 1 750 —
lel. 27*2693 - Sr. Medeírcs ou
R. Santa Clara, 139.704 - Depois
das I9,30h. M '

cio longo prazo. Ver à
Rua Mariz e Barros, 821.
GORDINI 62 e 65 estado da no.
vo, facilito com 1000 enlrada re-
visado. R. do Russel, 32-A -
largo da Gloria.

GORDINI 65, estado de
nôvo. 1 500. Saldo fa-
cilitado. Rua São Fco.
Xavier, 189.
GORDINI 1963, -Vendo pouco
rodado _ equipado. Facilito paga-
monto c| I 300 de entrada. Rua
Ccnde Bonfim, 25.
GORDINI 62, 63, 64 - NfrS
I 000, excepcional estado geral,
equipados, várias côres, vendo,
troco, financio. Saldo a longo
praro. Afonso Pena, 66-B.

GORDINI 621 í,3i 64. Equipados,
impecável estado conservação. —
Vendo, troco, financio. Paim
Pamplona 700 - Jacarèzinho —.
foi*' -19*7852. KOMBI — Compro à vis-
GORDINI II 66 - 1 590,00 compl. |xta 65.5 4Q0 e 64-4 800novo e original, 1 so dono,! ' 

, _s__ ,_ _ 
""

equip. Saldo a comb. Troco. Rueie 63-4 300 e 62-3 800.
Mariz . Barros; 72 (Pça. d, Bàp.|eja*; necessita várias fa

KARMANN-GHIA 66 - Caramelo,
superequip., lindo, único dono,
nunca bateu, à vista, troco, fac.

. 3 400 _ nl., saldo 13 in. R.
S. Fco. Xavier, 342 - Maraca-
nã.
KÁRMÃnKTgHÍA 1964-~'VÕfa"rí
te esporte, equipado, estado dc
novo. Vendo, troco, facilito. —
R. S. Fco. Xavier, 398. Tel. ...
28-3776.

GORDINI 63 - Emplacado nã
praça, pronto para Irabalhar, fi-
nancia-sc c| 2 000. Rua Dr. Sata-
mini, 156.
GORDINI 62 e 63 - 980,00 quase
novos, equips. Saldo a comb.
Troco. Rua Mariz e Barros, 72 —
Pça. da Bandeira.
GORDINI 64 - 2a. série. Per-
feito estado, rd. Blaupunkt, úni-
co dono. Ver Almte. Cochrane,
17B. Somente de manhã. NCri
2 900,00.
GORDINI - Compro sem IboTST
ce-lo. Veio no horário de sua
proforencia t pago hoje em di.
nheiro. Tel. 38-3891.

¦_.fs .HILLMAN 49, rádio original «
GORDINI 63, ótimo es-*r-°da p!'-v^ .vtnd,>- '¦"-*1*-*'- Ri
tado. Entrada 1 500; Cascadura
saldo longo prazo. RÚaíM^JpNip 53
Mariz e Barros, 821.

gente — 22-4229 ou .
32-5397 - D. Luiza.
KOMBI ano 63 de luxo. Vende-
se Humaitá 243 apt. 501. Tele-
fone 26-1097.
KOMBI STANDARD 67 - Zero
km. Vendo, troco e facilito. —
Av. Suburbana n.° 9991 — Cas-
cadura.

KOMBI - Compro Stan-
dard ou Luxo do ano 56
a 66, qualquer estado.
Vou em sua residência,
pago melhor preço. —
49-8132. Sr. Santos. (B
MORRIS OXFORD Sl - Todo re-
formado. Vendo • aceilo oferta.
Rua Marquês de S. Vicente, 222,
João.
MORRIS OXFORD 51 - Vende-se
em bom estado. Rua Xavier da
Silveira 34-A - 36*6649. Copaca-
bana — Evaristo.

RURAL 1960, duas côres, motor
excelente, facilito c| 1 milhão. Ru»
Vise. Puapa, 106.

MERCEDES BENZ 62 - 220-S
Pouco uso. Vendo. Av. Franklin
Roosevell 126-D. Tel. 25-7831
- 52-1864.
MERCURY 48 - Ot. pre;o, faejl.,
troco p| carro, qualq. marca, ót.
est. geral, faço teste mec. Rua
Taborarl, 687 - Bris dc Pina.

KOMBI — Compro a vista, 59,
60, 61, 62 o 63, pago na hora.
Vou a residência. Negocio rapi-
do. Tel. 29-9562. Sr*. Mario ou
Edson.

Espetscular
s:ta;lo oc. c;n;ervacio. Pneus, la-Irna, mecânica novos, c/ radio.
facll. c;800. Til.i 22-9073 - Av
fAe.nt de í. 173.

DAUPHINE 62 - Todo equip.
FacM_., combinar. 45-8603.

GORDINI - 1966 - Equipado"-
Eslado de 0 Km. Vendo, Ir.-co¦*,,.
facililo. R. S. Fco. Xavier, 393!HE,Nf!* JÚNIOR 53, nôvo e erigi
- Tel. 28*3776. !"¦>'• 1500, facilito com — ¦"

KOMBI — Compro, pa-
go à vista, 64-4 800,
63-4 300. Tratar Ruben
ou Armando. Telefone:
57-4325.
KARMANN-GHIA - 1 SOO - Ale
mão. Conversível. Superequipado
Capota preta. Cinza-metilico -
Tal.: 52-6835.

DKW 59. 60 e 61 -'Camionetas,
revisadas, eslado de nova;, 98U
ent., resto 24 meses, entreca
imediata. P.ua 24 de Maio, 332-- Tcl. 496976.

DKW VEMAGUETE 63 - Estado
OKr mecânica 100%, ravisado,
treco, facilito. Rua 24 de Maio n.
254 - 48-0987.
DAUPHINE E DKW~-^CãSi^í;
mesmo precisando de reparos,
vou era s-.-a casa, pano a ofinhei-
ro. Tel.: 29-1738.

2^X^_^r IGORDINI II - 66 - Pouco uVo.
Um dono só — Tudo novo como
de fábrica. Rádio Zilomag de te-
cias. — Troco ou facilito ej 1 800
de enlr. - Saldo alé 18 meses
?.u_ Uruguai, 234.

DAUPHINE 1963 Único dono,
seminova, equipado. Facilito com
1 200 á vista. Rua Conde Bon
fim, n. 25.
DKW CAMIONETA 1957 - Bom
estado geral. Facilito pagamento.
Rua Conde Bonfim, n. 25.
DKW VEMAGUET _ NÕFsãpS
- Excepcional estado, pintura,
máquina nova. Vendo, troco, fi-
nancio, saldo a longo prazo.
Afonso Pena, 66-B.

desde novo.
ou ftnacia-se. Run Dr. Siamim,
156.

equipado. Troca-se ;cânica a lôda prova, vendo',

AERO WILLYS 64 - Ullima série
luperequipado, em estado de nô-
»fip. Troca-se ou financia-se. Rua
Ur. Satjimini, 156.

Ã&RÕTWÍTLVS 67, -nõ"-
vos, 0 km, todas as cô-

, res, entrada 3 390 -
longo fina nciamento,
cem as menores taxas.
Não comprem sem nos
visitar. — Ver Praia do
Flamengo, 180.
AERO^WILLYS 65,'prõto, em ótl-
mo estado. NCrS 7 000,00. Tro-
co p| Rural 62 ou 63. Fcne -
32*2812.

Ótimo estado, me-
tro-
Dal*facilito. Rua Cerqueira

tro, 82 - Cascadura.
AUSTIN A-70 - Ano 1951, ven-
demos à vista 950,00. Ag. Viana.
Rua Marir e Burros, 724. Tels.:
48-1403 e 28^79^.
AESO 62, bordeaux, radio, pneus
b. b. novos, tranca, novissimo —
3 ôSOjrü^RuaJHcddoc^ Lobo, 66.
AERO WILLYS 66" - Equipado,
vendo, troco e facililo. Rua Had-
dock Lobo. 382. Tel.: 34-2458.
AERO WILLYS 66^ impe-
cave! estodo.

CHRYSLER 53 - Vendo
bom estado, azul e branca, parti
ul.ir. Ver Rua Paulo Barrclo 78' IV. Tel. 46*6066.

CHEVROLET - Vende-se, ar rã*
frigerado d! Chevrolet ou outro
carro qrande. Fone 28-2500.

DAUPHINE 61, 62, 63 - NCrS
800, várias côres, superequipado.

Um, cm Estado geral ]00".í. Vendo, troco,
financio, saldo a lcngo prazo. —
Afonso Pen., ,66-B.
DKW BELCAR"S" - 1967 - 0 Km
- Pronla entrega. Tel. 57-6070

CHEVROLET 65 _ Impala. Hidr.
8 v., 4 p.. s| col., ar condicio*
nado embutido, rayban, dir. hidr,
freio _ ar, rádio, doe. embnixa-
da. Tcl. 25-7831 •- 52-1864 -
Sr^Claes. ¦
CHEVROLET 63 -s Compacto 

"Cor-
vair. Mecânico, equipado, mudan-
ca igual VW, doe. embaixada, li-
borado. Av. Franklin Roosevelt1-26l[).-_l£LJifi2L_f*'Çi.J"=«*
CARRO - Vendo placa" 1737 -
Negocio oport., urg., melhor ofer-— Rua Taborari, 687 — 8

Pina.

AERO WILLYS - 0 Km. Vende-
so quola em Consórcio. 46-7716.
AESO 63 - Todo equipado. La-
taria 100%. Vale a pena ver, na
Rua João Cardoso, 23 - Sanlo

< Cristo.
AERO WILLYS 66 - Completa,
niente nôvo, c| 13 000 km aulen-
ticos.' As duas mais lindas córes
do ano. Neg. pari. Possibilida-
de de troca. R. Feri Caneca. 305.
AERO WILIYS E RURAL - Com-

Íro, 
mesmo precisando dt rep?-

os, vou em tua casa, paio a di*
nheiro. Tel.: 29-1738.
AUTOMÓVEIS -.Nacional», com-
pro, mesmo precisando de repa-
ros. Vou em sua casa, paqo a di-

AERO 1965 - Castor e gelo, su.
perequipado, completamente novo.
São Francisco Xavier, 400. Tel
48-5476^. _
AERÒ' WÍLLYTm"^Ctaía^grafi".
te — Equipado, e£tcf. de couro
vermelha. NCrS 5 300 - Facili-
to ou troco. Entr. 2 300, saldo

AERO WILLYS 64, rini/fc;- "->*-13 meses. Rua Uruguai, 234.

CITROEN 11-L - Apenas 680 _ü.
rara oport., bom est. mec. 100%

Entrada p"'- 'V>- !«*».. íacilito c| Pcq.
_, enn i i cn,r- -Ac. troca. Rua Taborarl3 500, saldo longo pra- 687. - Brás de Pina.
zo. Ver Av. Princesa
Isabel, 481. - Telefone:
57-7787, Sr. Ernesto.
AERO WILLYS 64 azul ci radio"
capas, tudo novo, pouquíssimo
uso só 47-9961. D. Maqdalena

AERO WILLYS - Com
\pro a vista, 63-4 300 e

64-5 000 - Cia. necessi
ta vários urgente — ..
22-4229 ou 32-5397 -
D. Luiza.

nheiro. Tcl.: 29-1735.

simo, ótima procedèn-
cia. Vendo com apenas
2 500, saldo longo pra-
zo. Praia do Flamengo,
180-B.

ALUGUE um Volkswaqen « dirija
foco mesmo. Aero Willys ^ara ca-
samento com motorista. Rua Dr.
Satamini 161-B. Tel.: 48-3493.
ÁERO~65 - Eslado de nôvo, fac.
crédito direto ao consumidor, 24
meses, entrega imediata — Rua
24 de Maio, 332 - Tel. 49-6976
— Troco.
AERO WILLYS 66 -- Estado de

rvióvo — Av. Osvaldo Cruz, 73.
AERO WILLYS 63 -- Azul notur-
no, particular, equip. cj rádio,
1 rança, calhas, garras, capas et*\
Excelente, NCrS 4 000 - Tel. .
57-0222.
AERO - 60 — ótimo estado çje-
ral, facilito pequena entrada -
Rua Vise. Santa Isabel, -469, êp.
102.

!AERO WILLYS 65, carro
inteiramente revisado
em nj oficinas, pneus
novos, jogo de capa na-
pa. 2 900 e prestações
de 425,00. Av. Princesa
Isabel, 481, Sr. Roland.
Tel. 57-7787.

K.9.0 WILLYS 1966 - Cinza -
Madrugada - Estof. preto, equi-
pado. Eslado de 0 Km. /endo,
Iroco, facililo. R. S. Fco. Xa-
yler, 398, Tel, 28-3776.
AERO WILLYS 1965 - 5 marchas— Equipado. Estado de novo. —
Vendo, Iroco, facilito. R. S. Fco.
Xavier. 398. Tcl. 28*3776.

CHEVROLET (Chevrelle), Malibu!
1965, 8 cil., hid., còr azul, ven*
do de particular, doe. Embaixada- Vise. Pirajlí, 4, ap. 206, cl
porteiro — Ipanema.
CHEVY II - "Nova" - 1963 -"
6 cil., 4 cis., c. coluna, dir. hl.
dráulica, freio ar, equip., tranca,
rádio orig. transist., ar frio e
auento, busina musicada, p. uso,
ctoc. de embaixada, à vista cu
fac. pagto. — Ac. troca nacional- Ver e. tratar: Rua Felipe Cl-
marão, 138 - Maracanã - Tcl
48*0962 - Nelson.
CADILLAC 51
300 de entr.

NCrS 750,
15 de 80. Rua

Barão de Mesquita, 998 ap. 206_
Tel. 38*9890.
CADILLAC 1949 - Toda original— 5U|Blfa a qualquer prova. Ven-
do. Pca. Malvino Reis, 38-A. -
Tel. 38*5053.

DKW BELCAR 64, 2.a série, úni-
co dono, lindo, nunca bateu, à
toda prova, à vista, Iroco, fac.
cl I 750 ent., saido 18 m. R. S.
Fco. Xavier, 342 — Maracanã.
DKW 63 VEMAGUET - N'eTm"ãií
raro estado de conservação, tàt-

DODGE 52 - Mecânico, equipa-
do. R. Barão do Flamengo 35-R

Moraes.

nal. 1500, -íacilito' com 700. 100;KOMBI 7 Saída 64, motor ca
p~r mel, R. 24 de Mnlo 411 iPneus' pint, estado de nova, côr
fds. Tel. 49-3957 - Freitas'.

GORDINI 63 - Aceito troca porDauphine, pintura original, ra-
dio, capas. Av. Suburbana 9 942— Cascadura,

DODGE "DART" 
64 - Compac

to, 6 cil. Duas lindas cores.
Proced. d.'pl. Neg. pari. Possi.
bilidade de Iroca. R. Frei Cane-
ca. 305.
DKW VEMAGUET 1967 - Vende-
se em ótimo e:tado. Tralar na R.
Almle. Tamandaré, 33 ap. 503,
depois^ das 10 hora;.
DKW VEMAG Í963" l*3*J0,qç',
Belcar e Vemaguet quase novos,
equips. Saldo a cembinar. Troco.
Rua Mariz e Birros, 72 - Praça
da Bandeira.
DKW Sedan e Vemaguet 587~6T
62, 63, 64. Equipados, impecável
estado conservação. Vendo, troco,
financio. Paim Pamplona, 700 —
Jacarèzinho. Tel.: 49-7852.

GORDINI 66, lindo car-
ro, ótimo de mecânica.
Entrada 2 000, saldo
longo prazo. Sr. Roland.
Av. Princesa Isabel, 481.
Tel. 57-0113.
GORDINI 62 - Còr pérola, im-. _
pecável. 2 500. - Rua Sonalério!

HILLMAN 51, ótimo estado, ven-
do 950, facilito a combinar. R.
24 de Maio, 411-fds. Tel.
49-3957 - Freitas.
ITAMARATI 66 - NôTo, rádio,
verde metálico. Vendo, troco efinancio. Rua Conde de Bonfim
66-A - Tel. 34-9909.
IMPALA 59 - Duai'..portas, omais bonito e perfeito' do ano.
Tratar 37-8226.
IMPALA 61 - Hid., s| coluna. 4
portas, dir. hid., lindo carro.
Vendo ou troco por carro de me-
nor valor. Negócio só a vista.
Est. Vicente Carvalho, 1 216.
TAMARATY 66 - Magnífico es-

tado — Melhor preço — Av. Os-
valdo Cruz, 73.

n." 206. ap. 102 - Cascadura. ITAMARATY 1966-Rara
oportunidade. Vendo c

GORDINI 63 - Excelente estado,
c/radie. Gelo. Vendo para sair
para uma carro maier c/l 500.00 4 000 Saldo lonnn nraentrada, salde a cembinír. Tratar! °° . 

°n9° PJ,5
tei.s: 22-9342 • 32-8260, eom zo. Ver Praia do Fia
Lopes.

vartíe e golo, friso de luxo. R.
Allan Kardec n. 351201 — Eng.
Movo - 49-9403.
KOMBI ST 1967 - DKW - Í7-
das as côres. Rua Prefeito Olímpio
de Molo, 1735 — Jovane.
KARMANN-GHIA 1967 - 0 km -
côr a escolher. Rua Prefeito Olim-
pio de Melo, 1 735 - Jovane.
KARMANN.GHIA 66, c| 10 mil
km modelo 67, c| rádio, pega
ladrão, pneus, faixa branca, uma
única dona, faturas ns mão, 1ro-
co e facilito. Rua Haddock lo-
bo, 335, ató 20 hs.
KARMANN.GHIA 66 - Vende-sa
ou troca-se por Sadan 65 ou 6*
— Ver • tratar na Rua Joio Vi-
cente n. 761 — Osvaldo Crui.

KOMBI 61 — Sincronizada. Exce
lente estado com underseal. Prcs-
tações desde 156,00. Você dá a
entrada e leva o carro licenciado
em seu nome. — R. Dr. Sata min
172-B.

MORRIS 49 - Equipsdo, excelen*
te estado, bom preço à vista. Av.
Heitor Beltrão, 57/301 - 48-7183.

MORAIS OXFORD e PEUGEOT 49
- Vendo c| 500 c 600 de entr.
Resta a 100 p| més. R. Bene-
dito Otoni, 77, ap. 118. Tel. -
54-3789.
MERCEDES BENZ 51 - Diesel, dê
passeio. Ent. 750. R. Benedito
Oloni, 77, ap. 113. Tel. 54-3789

São Cristóvão.
MORRIS OXFORD 51 - Pneus
maq., estof. 100%. NCrS 900,00

vista. (Precisa pequenos reparos
r- lataria). Rua Cuba, 424. Sr.
Canela, Penha Circular. Troco por
m3icr.
MERCEDES llll - Zero quilôme-
tres, no chassi, pronta entrega.
Av. Ministro Edgard Romero, 364

Maduroira.

RURAL — Compro à vis-
fa 65-5 200 e 64-4 200
e 63-3 700 — Cia. neces-
sita várias urgente. —
22-4229 ou 32-5397 -
D. Luiza.
RÜRÃTWl lYsT"966"^^"2^TesT
lado de 0 Km. Luxo. Vendo, tra.
co, facililo. R. S. Fco. Xavier,
398 - Tel. 26-3776.

RURAL WILLYS 65, óti-
mo estado. — Entrada
2 500," saldo longo pra-
zo. Rua Mariz e Barros
n.° 821.
RURAL 1966 - luxo, seminova a
equipada. Vendo, troco ou faci.
llto. Rua Conde Bonfim, 25.
RURAL WILLYS 63, 64, 65. Tro.
co e facilito até 24 meses revi-
sadas. Rua Riachuelo, 48-A — La-
pa.

MORRIS 52 (Wolseley), rádio ori-
qinal, supernovo, nao há oulro
igual. Troco, facilito. Rua Cer-
queira Daltro, 82, p. gasolina.
MERCEDES 1962 - Vendo ou~tro-
citLfí' Myjg .< Barros, 554 c.
MUSTANG 1967, com 3~M|Km, to*
do equipado, branco interior ver-
melhor, 8 c, hidramático. coupé.
Sâo Francisco Xavier, 400. Tel.
48-5476.

RURAL WILLYS 65. Entra-
da 400. Resto 24 meses
sem parcelas, com segu-
ro total, garantia nossa
revisão, rádio, capas. —
Rua BARATA RIBEIRO,
99-B.

SIMCA 63, excelente es-
tado. Vendo c| 1 800..
Saldo longo prazo. Rua
Ma^iz e Barros, 821 .
SIMCA .ESPLANADA' 1967 - 3 500
Km rodados, equipada. Tel. —
57-60J0I__
SIMCA 3, sincro., 63, excepcionai
est., nunca bateu, único dono a
toda prova, à vista, troco, fac.
c| 1 400 ent., saldo 18 m. R. S.
Fco. Xavier, 342 — Maracanã.

MERCURY 54, mecânica e Ford
46 4 portas em ótimo estado fa-
cilito longo prazo, Riachue Io,'"A — Lapa.

GORDINI li - Vendo, impeeá-
vel. Urgente - Bas,: 4 500. Rua
Sio luii Gomagi, 213 . Cancela- Ttl.! 28-0106.
GORDINI 1964 - Equipsdq, ven-
do, troco e facililo. Rua Haddock
LÔbo, 382. Tel.: 34-2458.

DAUPHINE 60 a 63, Gordini, 63 a! ÇO^DINI 1964. azul, vendemos
66; Volks 59 a 67 zero Km. Ve-*CJ ' °°0 «ntr, rest. em 16 meses. nir *,¦„,, .
maguel 61 a 67, zero Km. Bel*i A->* v;'"«* R-Mariz a Barros, 724.Kw' 

hJdr." *.:.'"""M «' "lun»

mengo, 180-B.
ITAMARATI 66 -- Excelente esta.
do - Prestações desde NCrS 400.
Estudamos outros planes — Cl-
PAN - Rua Sen-do 329. Telefo-
nes 32-5744 - 22-1914 - Estado-
namente intimo. Ao* sábados até
13 hor». Am domingos até I2h.
IMPALA 1964 - 8/cllíühidranvítjco

KOMBI 61 - Vendo c] 2 000,
jent.-. rest. 20x200,00. - Rua Jui,
150. Joaquim.

toda provacânica e lataria
Troco ou facilito cj 1 600,00
Rua Uruguai, 234.
DODGE- Jardineira 53 em ótimo
estado vendo urqente. Rua São
Clemente 195 loja E. Sr. Riba-
mar. 46-1832.
DAUPHINE 61 equipado.ílimo es-
tado financio c| pequena entrada.
Saldo até 20 meses. Tel. 26*8214.
Romero. R. 55o. Clemente, 195-F.

DKW Belcar 65, cinza-
gelo, estado de nova,
2 800, saldo a combinar.
Av. Princesa Isabel, 481.
Sr. Ernesto. Tel
57-0113.-
DKW - Vendo - 0 km, sedan,
verde-mar, pela melhor oferta. -
Tels. 29-8313 ou 90-2931 -
manhã.
DKW 1955 Coupé, 2 portas, su-
perenxuto, motor de 3 cilindros,
900cc, caixa longa, a toda prova.
Com entrada de 1 200, presta-
ções a partir de 125. Aceito tro-

Rua Conde Bonfim, 645-B.

CADILAC 1953 - Eldorado -
de-se para desocupar lugar
650,00. Tel. 29*4869. Dr
Ios,

Ven*
Base
Car*

COMPRO carros nacionais toda:as marcas c ano. Pago os melho
res preços á visla. Resolvo na
hora. Tel. 28-2039, Heitor
João. Rua São Fco. Xavier, 374Maracanã.
c i TROEN_Te7Trii9.~r-Ei^i^
te est _ Vendo, troco c- fac
Rua ' Uranót, 1246 - Ram?

DKW 1966 - Belcar, côr grafite,
facililo cí 2 £00 cu troco por car*
ro^dc_msnor valor. T. 27-4348.
DKW IW2 - Sedan, meu de
uso, vendo urgente, comprei ca;
ro novo. Verde, rádio, mecânica
ótima. R. Conselheiro Zenha, 27,
!,p. 304.

car 61 a 63, elc. Desde NCrS
650,00, saldo desde NCrS 100,00
mensais. O melhor eslado. O
menor preco. Troca se. Rua Con
de dff Bonfim, 40-A.
DKW Sedan e~VcmaqiJe"t~59 a 67
zero Km. NCrS 1 100,00. O me-
lhor estado. O melhor financia
mento e o menor preço. Troca-
se. Rua Conde de Bonfim, 40-A.

Tels.: 45-1403 e 28-7791.

DODGE 52 Kingsway - Ótimo
estado. Campo S. Cristóvão n.
212.
DAUPHINE 62 - Gelo, excelente
estado, equipado, frtios de Gor-
dini, rádio, capas. Vendo e faci-
líto — Araújo Lima, 47.
DKW Belcar zero S, 60 HP, di-
versas cores. Vende-se, troca-se,
facilita-se desde 2 000 ant. saldo
24 meses. Wilson King. Rua Ben.
lo Lisboa, 106 - Catete.
DKW VEMAG 1967 OK - Nio
porca tempo! Financiamentos. Em
NOVA TEXAS seu dinheiro vala
mais! À_ vista o menor preço! A
prazo financiamento até stm ju-ros) Na troca a avaliação jy*ta da
seu carro não importando estado,
ano ou marca. Todas as cores pj
pronta «ntr.na. Av. Marechal
Rondon, 539 (Est. Sio franeiseo
Xavier). Av. Atlântica esq. da
D|alma Ulrich (Cooacabanaj. Kua
Marli • Barros, 72 (P;a. da Ban
deira) • Conda da Bonfim, 40 -
(Tiiuca).

GORDINI 63,. ótimo estado geral, mecânica à toda prova, fa-
cilito com NCrS 1 200, saldo a
combinar. Barão de Mesquita,

GORDINI - Venda 0 km, entra-
da d. 1 300, per mis NCrS . .
136,00 - T.l.fon. 47-5656 -
ABEL. - das 9 ii 15 horas.

GORDINI 67 - 6.000 km, freio
disco Preço base NCrS ....

5.500,00. Aceila-se oferla. - Rua
Teodoro da Silva, 237. Telefone:
34-6633. José Sjqueixa.
GORDINI 64 - Supereciuipado. -
Revisado. Vendo, aceilo troca a
financio alé 20 meses. — Rua
Conde de Bonfim, 66-A. Telefone
34-9909.
GORDINI 64 - Cin:a grafite,
pneus novos, vendo _ vista ou
facilito. - Rua Pereira Nunes, 158

Tel. 54-4094.

Américo.

plcmítico. Ver em fren-
nnpniMi—ioTi— li'' "• £""'hi° Veiga n. 16,
mJKDINI 1963, grenat, poucoiSr
rodado. Vendemos c| I 000 de
enlr., restante em 15 meset. Ag.
V*ana, R. Mariz e Barres, 724
Tels.: 48-1403 - 28-7791

ITAMARATY 67, novos,
0 km, todas as côres,
entrada 3 990 — longo
financiamento, com as
menores taxas. — Não
comprem sem nos visi-
tar. — Ver Praia do Fia-
mengo, 180.

KOMBI 66 - Estado de 0 km.
Equipado. Vendo hoje pela me*
iiior cfcrla. Tratar com ITO, na
Av. Gomes Freire, 333. Telefo-
nes 22-1272 ou 52-0133.
KOMBI-FUÍGÃO 1 500, 0 km -
Vendo, troco e financio com en-
t.ada de NCrS 2 615,00 e o res-
tante em lfi prestações. Tratar
trem ITO, na Av. Gemes Freire
n.o 333. Tels. 221272 ou 52-0133.

ITAMARATY - 66 - Verdi -
Em ólimo .stado — Pra(o NCrS
11 000 - Facilito - Tralar com
Silvio - 47*4455 a 36-2735
IMPALA 62, cêr verde, metálica
sl coluna, 6 cil., mecânico, 4 por-tas, vidros ray-ban, direção hi-
drau., freio a ar e fita teip, não
existe outro igual, fácil. Rua
Haddock Lobo, 335.

AERO WILLYS 64. Entra- carros: naçionais,w., corapS*
da 1 366, resto 24 me
ses s! parcelas c| seguro
total, garantia nossa re
visão, rádio, capas. EMA
AUTOMÓVEIS, Av. Mem
de Sá, 14-A, junto Rua
Passeio.
AERO 65 - Superequip., excelen-
te cst. mec, á teda prova, aviita, Iroco, fac. cl 2 900 ent., sal-
do 18 m. R. S. Fco. Xavier, 342— Maracanã.
AERO 64 - lindo equip., nunca,
bateu, único dono, pouco rodado,
a vista, treco, fac. cl 2 100
ent., saldo 18 m. R. S. Fco
Xavier, 342 - Maracanã.
AERO 60, últ. série, um dos mais
novos do Rio, equip. à vi«ta, tro-
co, fac. c| 1 350 ent.,* saldo 18
m. R. S. Fco. Xavier, 342 -
Maracanã.
AERO.-\962,.,s~.,sJ,iu\i-t equipado;
rara conservação e mecânica, tro-

mos p.valquer marca, modelo e
ano. Pajamos j vista - CIPAN —
Rua Senado 329. Tels.: 32.5744 -
22'1"4 7. Racionamento interno- Aos sabedor até 18 horas. Aosdomingos até 12 horas, Meneses
CARRO X JÓIAS - Brilhante 3,'ÍÕ
Klcs. e mais 2 800,00 de iólas de
plat., brilhs. e ouro penhoradasem 1966. Troco por aul. 66*67
nav, deu volta em dinheiro, ou

endo para quem interessar. Tel
iHM - Sr- Coelho - Urgente!
CHEVROLET 51 - 4 pneus novos.
Pode trazer mecânico. NCrS .'.
2 300. Av. Minislro Edgard -Jorne*
ro, 364 — Madureira.
CHEVROLEf 55 - Mecânico -
Vendo ledo equipado eslado dc
novo. Ver e tralar. Rua Dona
Maria, 88. Tcl. 54-1303 - Sr.
Souza.
CHEVROLET - Pick-up 65 -Ven-
do em perloito estado. Ver e tra-
lar. R. São Luiz Gonzaga, 341- Tel. 28-4177 - Sr. Adelino.

DKW Sedan 64. Entrada
1 172, resto 24 meses sj
parcelas cj seguro total,
garantia nossa revisão,
rádio, capas. EMA AU-
TOMOVEIS. Av. Mem
de Sá, 14-A, junto Rua
Passeio.
DKW 62 - A mais linda do Rio,
superequip., motor na garantia,
so tem uma semana, 3 400 . vis-
ta. Facilito cl 1 600 de enlr. Av.
28 de Setembro, 25. Tel. 34-4876,
DKW VEMAGUET 1964, 3.a aértí
pouco rodada, facilitamos c| 2 000
entr. rest. até 20 meses. Ag.
Viana. R. Mariz e Barros, 724. -
Tels.i.48-1403 e 28-7791.
DKW BELCAR rTo 19657151^
do, vendemos çl 2 COO enlr., rest.
ate 20 meses. Ag. Viana. R. Mariz
e Barros, 724. Tels.: 48-1403 -
28-7791 :*¦¦¦ ¦:

DKW 1961 Vemaguet - Pneus,
maquina e pintura nova. Rua Frei
Fabiano, 397. Tel. 29-6009 - Sr.
Miranda.

DODGE 50 UTILYTI - Preço a
visla 2 000 ou melhor oferta
Aceito carro como metade do pa-
gamento. Tratar Oficina Citroen
com Walter. Rua Marmiári, s/a
Início da Estrada do Viegas-
Senador Camará.
DA UPHINE; J62I. 63. Equipados,
impecável ostado conservação.
Vendo, troco, financio Paim
Pamplona 700 - Jacarèz'inho
Tel.: 49-7852.
DKW VEMAG 59 e 60, 980,00;
Belcar e Vemaguet quíse novos,
equips. Saldo a comb. troco. Rua
Mariz a Barros, 72 (Pça. Ban-
deira).
DKW VEMAG 62 _ Completa,
mente novo, único dono. Troca-
se ou financia-ie. Rua Dr. Sata-
mini, 156.
DKW VEMAG 64 e 65 - I 690,00
Belcar e Vemaguet, quase no-
vos, equips. Saldo a comb. Tro
co. Rua Mariz e Barros, 72 (Pçada Bandeira).

GORDINI 64, 65 a 66 - Otim
•stado, pr.stt:õ.s desda NCrS
168 — Estudamos outros planos- CIPAN - Rua Sanado, 329 -
22-1914 - 32.5744 - Estaciona
manto interno - Aos sábados ati
18 horas — Aos domingos até
12 heras.
GORDINI 63 e 62 - Excepcio-
nais de lataria e mecânica, equi.
pados. Fácil. Av. Mem de Sá
_____ 173. Tel.: 52-5934.

DAUPHINE 62 - Em ótimo etta.
do. Vendo à vista NCrS 1600 00

Rua Dr. Satamini, 156.

AERO WILLYS 65 e 64 superequi.
oi-jnali. novos do_JUo. Troco e
facililo. Rua Conde Bonfim, 577-B- Tel.: 586769. _^___
ÃERO WILLYS 1962 - PinTurã
gétó original, um só dono. Van.
do. Rua São F. Xavier, 446 —
4^8195, Gabriel.
AERO 1966 — Estado de OK su.
perequipado, toca-fita eíc. Faci-
litp ou troco. R. Uruguai, 226-B
Tel. 380225.
AUSTIN 57 A40 - NCrS 2 000.
Ver na Rua Uruguai, 45, Sr. Ati-
las. Esti 100% de tudo, aceito
troca.

% ERO WILLYS 1962. preto c| for-
ração de couro vermelho e tran-
ca, pneus novos elc. 3 800. Aceilo
troca - 56-0448.
ÃERO WILLYS 1966 - Superno-
vo, «quip., est. O km. Vendo,
troco, facilito. Haddock lobo, 386.
leis.: 280071 e 286596,

CHEVROLET 1965 - Vendo ou Ír7-
c° =.facilito. R. Mariz e Barros,

co e fac. alé Í5 m. cj 2 2051'Cde l-__-'
dn:Bonfim, 577-A.- 58-3822. ICONSUl 61, mod. 375, cã"rrõ~jí|
AERO 66, excepciona
Vendo cj 3 500, saldo
facilitado. R. São F. Xa-
vier, 189, Sr. Jorge.
AUTOMÓVEIS - Compro~Í^ÍS:
nais em bom eslado de 62 a 65
pago à vista na hora. R. Russel,
32 - Largo da'Gloria.
AERO WILLYS M, revisado,
equipado mecânica 100%. Acei-
to troca e facilito R. do Russel,
32 — Largo da Gloria.
AERO WILLYS 1961 - Radio, cã.
pai em boa conservação. Preco
2 680. R. Marechal Mascarenhas
de Moraes, 89, c/ porteiro. Co-
pacabana. 37-0273.
AERO 64 - Excepcional estado.
A qualquer prova. Azul. Tro-o
e fac. c| 2 400 ent., saldo 21 me-
ses. R. 24 Maio, 316. Tel. ...
48-2701.

6 pessoas, porém muito econômico,
tlZ-9_iím_ d. 1 litro. Impecável.
Equipado c| ar, lindo, quem ver
compra. Praia de Bolafogo, 80, ap.
303.

DAUPHINE - Seminovo. Vendo
NCrS I 800,00. Motivo viagem,
urgente. Av. Amaro Cavalcanti,
'775 -- Casimiro.
DAUPHJNE•l-W&órtnio estado, su"
jeito a qualquer prova. Urgente,
depois das 16,00 hs. Rua Jui, 81,
ap. 10J — Cascadura, Entrar Av.
Suburbana, 9 556.
DKW VEMAG 62 - EquipadT^
Vendo, troco, facilito. Rua Cer
queira D-ltro, 82 - Posto en,
Cascacu w.

DKW-VEMAG - CRÉDI
TO AO CONSUMIDOR -
Antes de comprar ou
trocar conheça os novos
planos da GÁVEA S/A.

Rua São Clemente, 91
Tel. 46-1414.

DKW - Compro sem aborrece.
Io no horário da sua preferen.
í", LEÜ90 M» •-" dinheiro.Tel. 38-3891.

CHEVROLET 1955 ^~VWo7
portas, 6 cilíndios, mecânico
Aceito troca. - Rua São luiz
Gonzaga, 18.
CHEVROLET 57 - Estado d. novo
hldramatico — Souza Lima 363
CHEVROLET 46, preto de 4~_^.
tas, em bom estado, vendo bara
to- Inf. tel. 47-7449.

CHEVROLET 1958, me-
cânico. Vendo c| 2 000,
saldo longo prazo. Rua
Mariz e Barros, 821.
CHEVROLET 34

I JuvO (D^C^Êsà

4 porlas. Exce.
lente estado geral, nunca bateu.
Único dono. Base 870. Financio.
Rua São Francisco Xavier, 115.

DKW 5li -- Vemaguet, toda 100%,
a qualquer prova. Rua Cerqueira
Daltro, 82. P. gasolina. Casca-
dura.
DKW - BELCAR -IT^Wo
pl melhor oferla — Tratar na
Rua Carneiro da Rocha n. 355- das 9 il 12 horas. Higie-
nopolu.

FORp COUPÉ 42 - Olimo estado
mecânica 100%, iroco, facilito.
Rua 24 d« Maio, 254 - 48-0987.
FORD Sl, 2 p„ b. b., ridWi".
Binai. O mais nôvo da Guana.
bara. Vendo. Rua Marques dt S.Vicente, 222, João.
FO"RD FÃLCÕNr60.7l~'~*VÍndl
em estado de novo. Coupê, 6 ci
lindres, mecânico, com apenas

3 500,00 de enir., saldo em alé
20 meses. Troco. Rua Teodoro
da Silva, 419-A.

GALAXIE 18-650, financio 12 me-
ses. 0 km. Qualquer côr. Tei;-
fone 52-9217, S. Paulo. Pronla
enlrega_-_C/Régis.
GORDINI ll, 1966 - Cinza-ma-
drugaria, ot.mo eslado, equipado.
Vendo à vi:ta NCrS 3 500. Tra-
iar na Rua Visconde do Rio
Branco, 63 - Cenlro, c/ Sr. Ge-
raldo.
GOR~DWT3~--^fkírhi1w igual
em conservação e mecânica, rá-
dio Ali transistor americano, fac.
com 1 000, saldo comb. Baráo
dc_Mesquila, 218. 28-3338.
GORDINI 65 - Üm dõr7í"só7cõ^
ervação primorosa, carro para

pessoa exigente, fac. com 1 500,
saldo a comb. — Barão Mesquita
218 - 28-3338.

ITAMARATI 66 - Pouco rodado,
vendo, troco e facililo. Rua Had-
dock Lobo, 3B2. Tel.: 34-2458.

ITAMARATY 66, comple-
tamente nôvo, côr prata,
estado de 0 km. 4 000,
saldo a combinar. Av.
Princesa Isabel, 481, Sr.
Ernesto. Tel. 57-7787.

KOMBI 65 -- Vendo somente à
vista por NCrS 4 800,00. Cor
r.zui. Ver e tratir com ITO, na
Av. Gomes Freire, 333 - Telofo-
nes 22-1272 ou 52-0133.
KOMBI 60 - Sincronizada - Mi-
quina nova. Mecânica 100% —
Vendo c/ 1 300 entr. Saldo den-
tro s/ possibilidades. Rua São
Feq. Xavier, 374 — Maracanã.
KOMBI 1959 Standard, inteira-dê
lataria, mecânica a toda prova.
Com entrada de 1 500 e presta-
ções a partir de 156, entrega na
hora. Nâo é consórcio. Rua Con-
de Bcnfim, 645-B.
KOMBI 63 Standard, NCrS 2 500
» toda prova, inteiríssima. Ver e
tratar na Rua Deputado Soares
Filho, 97. Saldo a comb.

MORRIS OXFORD 50 - Vendo
no estado — 980 mil — Aceito
oferta razoável — Rua Falet, 322

Itapiru.
OLDSMOBILE 1954 - 68 - 4 por-
tas. Perfeito estado. Rua Di
Ferreira, 175 — Vieira.
OPEL 51 Olimpia. Ótimo C3tado
Preço NCrS 1 400,00. Financio'
cl NCrS 700,00 de entrada. Rua
íleel Grandeza 238-B. 26-9992.
OFICINA VOIKSWAGEN total-
mente equipada e de ótima leca-
lização. Galpão cem 700m2 ou
aceito sócio. Trstar peles tels.
49-2674 - 25-1^ 114 - 47-7679.
OLDSMOBILE 55 - Ótimo esl. -
Vendo ou troco por carro menor
valor, fac. ia Ido. Rua Ura.iGi
n." 1246 - Ramos.
OLDSMOBILE 57 - Impecável es-
tado geral. Vendo, troco, finan-
cio Paim Pamplona, 700 — Ja-
carezinho. Tel.: 49-7852.
PICK-UP WILLYS 63, 4x2, per-
feito funcionamento, pronta para
trabalhar. NCrS 1 800 e o saldo
a combinar. Barão Mesquita, 125.
PEUGEOT 51 - M. 203, único
dono, qualq. experiência, bcm
preço à vista. Av. Heitor Beltrão,
57/301 - 48-7183.
PLYMOUTH 47, ótimo eslado, 6
cil,, mecânico. Vende-se. -400 de
entrada, 100 por mês. R. 24 de
Maio, 4}] fundos.

PONTIAC 50 - Mecânica camione-
ta toda original, ótimo p\ pas-
seios e pescarias, 600 enl., 100
por mês. R. 24 de Maio, 411.

KOMBI 59 Alemã - Toda refor-
mada, sujeita a qualquer prova.
R. Uruguai, 45,
KOMBI VW 1959 - Muito nova.
Excep, est. conserv. Vendo, troco,
facilito - Haddock L6bo, 386 -
Tels. 28-0071 a 28-6596.

PREFECT 48 - Bom estado, 500,00
Rua São Francisco Xavier, 446
Tel. 48-3195, Gabriel.

SIMCA PRESIDENTE 6112 - 3 500
— Vendo toda orig., de fábrica,
rádio, bar completo, b. branca,
motor Tufão, roda continental etc.
Qualquer prova. Tel. 29-3433. —
Facilito algum ou troco.
SIMCA -, 1963 - Chambord -
Equipada, estado de nova. Ven-
do, troco, facilito. R. 5. Fco.
Xavier, 398. Tel. 28*3776.
SIMCA EMI-SUL 1966 - Vendo
completamente novo, a vista ou
facilitada. São Francisco Xavier,
400. Tel. 48-5476.
SIMCA 8, 3 cil., 1948, bem con-
servada. Ótima oportunidade. R.
Vise. Itamarati, 41 (Maracanã).
SIMCA Tufáo 1965. Único dono.
Vendo urgente pj NCrS 5 100,00.
Troco. Financio 15 meses. Real
Grandeza 238-B. 26-9992.

SIMCA 66, belíssima,
equipada, muito bem
calçada, 400,00 mensais
e pequena entrada. Tra-
tar ci Sr. Expediln. Av.
Princesa Isabel, 481. —
Tel. 57-7787.
SIMCA 1961, úiTima série (igual
62). c' rádio, pneus novos. Pre-
ço 2 400. Ver estacionamento
em frente Empire Hotel (Rua da
Gloria, 34). T el. 22-0551 e ...
28^623] -r_Dr. Millon Filho.
SIMCA TUFÃO 64, radio, capas,
pneus b. b. novos, carro quasa
nôvo, 4 370. - Rua Haddock Lô.
bo, 66.
SKODA 50 - Novissimo, tudo
100%, financio. Rua Cerqueira
Daltro, 82, p. gasolina — Casca,
dura.

KOMBI 61 - Tenho 2, luxe
standard, revisadas em estado
nova, I 600 ent., resto como
quizer ou troco — Rua 24 de
Maio, 332 - Tel. 49-6976.
KOMBI 1967 - Standard Modelo,
1 500, facilito - Rua Barata Ri.
beiro, 197-A - Reis.

ITAMARATY 1966 - Vendo com-
pletamente novo, nielhar ofer-
ta à vista. São Francisco Xa-
y]er,_^00._TeL_£8-5476.
ÍMPALA 61 - 4"7oriã7nrcIE;
hidr., s' coluna, bom estado. —
Vendo p' melhor oferls. Tralai
Av. Ataulfo de Paiva, 80, c' o garagista.

KARMANN-GHIA 62 _ 3a. sé-
rie, estado de nôvo, equipado.
P. 4 600, troco por Volks - Rua
Marques Paraná, 2 — Flamengo.

ITAMARATY 1966 - Linda cór
Único dono. Excelenle eslado de
conservação. Vendo urgenlc, óti-
mo preço. R. Conde de Bonfim,
539, ap. 403.

ITAMARATY 66 --.Nôvó,
4 000 de entrada, saldo
longo prazo. Ver R. São
Fco. Xavier, 189.

GORDINI 65 - Excelente de tu*
do. Venda, troca e facilita. Rua
Conde Bonfim, 426.
GORDINI 64 - Enxuto. I 2_~á_
entrada. Ver R. Quito, 143 -
Penha, Não tem telefone.
GORDINI II - Vendo com Jfcr.
ta. R. Conda de Agrolongo n
1 101. Tel. 30-1291 - Penha.
GORDINI 64 - Equip., único do-
no. NCrJ I 500,00 de entr., o
rest. a longo prazo. Rua Sio
Francisco Xavier n. 30.A.
GORDINI 63 - Equip., único do-
no. NCrS I 400,00 de entr.. o
rest. a longo prazo. Rua São
Francisco Xavier n. 30-A.
GORDINI II 66 superequipado,
o mais novo do Rio. Troco e fe-
cilito Rua Conde Bonfim, 577-B

Tel.: 586769.

FORD "FALCON" 
63-6 cil.

mec. Em magnífico estado. Neg.
direilo c| prop. Possibilidade de
troca. R. Frei Caneca. 305.
FORD 1929 - Vende-se estado de
novo. Raridade. Tel. 29-4869
FORD 1955 - Mecânico, fõrrT-
Ção nova, míquina nova. À vis-
la 2 250,00. Rm Lavradio. 187.

DAUPHINE 60 - Com rádio, la-
taria, pinlura e pneus novos, fri-
so Gordini, uma verdadeira ióia.
Vendo - Rua Prof. Oscar Clark,
314. V. Penha. 
DKW VEMAGUET 62, lindo carroí
•o™ '«visado - Entrada NCr$
1 500,00 e o saldo em 10, 15, 20,
25 e 30 prestações. Entrega lme-FORD 46 - Vende-se em perfei-dieta — Av. Almirante Barroso, to estado de conservação, preco91-A. - Tel. 42-6138. combinar, ver Rua das Laraniei

FORD 54 - Coupé, Vitória, me-
can., rádio fab., pneus, pinturaa forração novos. - Ent. NCrJ
1 350, saldo 15 meses. Lavradio
n.o 206-B - Tel.: 42-0201.

DKW VEMAG 65, Belcar, excelen- ras, 210, Geraldo. Tel. 25-6226.
le, vende, troca * facilita. R. FORD 62 - Galaxie. MagníficoConde Bonfim, 426.  estado. Av. Osvaldo Cruz, 73.

OU QUALQUER
OUTRO
UTILITÁRIO

WILLYS

'UfcN Beâsitm
AV. SUBURBANA, 79 - Tel. 34-2154

GORDINI 64, com rádio, Teles-
park, pneus e pintura, nova, miq.
e caixa revisada, tala larga, pe-
ga ladrão, etc. Base 2 800 mil
ou m, oferta. R. São Francisco
Xavier, 614.
GORDINI TEIMOSO - Vendo
1966 com NCrS 400 de equipa
menlo. Enlrada NCrS 800 mais
duas prestações de NCrS 800 e orestante financiado pela Caixa
Econômica — Tel. 22.4979 —
22-5973 cí José.

IMPALA coupé 1959, novinha rc-
visado linda cór DOC 100%
HID. 8 Facilito R. Russel, 32-A— Largo da Gloria.
IMPALA 64, mec. 6 cil. 4 por.Ias c| coluna vidros ray.ban, c| 19
mil Km, origineis, carnes de ga
rantia de fabrica, troco e facili
to. Rua do Bispo, 47.
JK 0 km -
Tel. 27-6210.

Só com o Ricardo.

JK 1962 — Ótimo estado, equipa-
do. Tel. 57-7060.
JEEP 1961 WILLYS - Otlmo esta-
do, mecânico, capota, boa. Ver
Rua Cordovil 949 - Parada de
Lucas.

KOMBI 61 - Vende-se pela me
lhor oferta. Rua 19 de Outubro,
29 - Sr. Costa.
KOMBI — Compro mesmo preci-
sando de reparos. Paqo hoi» am
sua casa a dinheiro. Telefono
29-1738.
KOViBI — Dou troca ótimo lote
eíq. Mx28, praia Cabo Frio, co-
lònia férias Clube Militar e Stu-
debater 52, estado novo. Tel.
36-3370.
KOMBI 61 c 62, c| ridio, tranca
mec. 100%, lataria, impecável,
pneus novos. Av. Nova Iorque,
212 — Bonsucesso.
KOMBI STANDARD 63. Estado da
zero km. Entrada 2 000, rtstante
a combinar. Bario do Bom Reli.
ro. 1 115.
KOMBI STANDARD 66 - Ótimo
estado, revisada. Entrada 3 000,
restante a combinar. Barão do
Bom Retiro, 1 115.

PONTIAC 60 - MecSnico,- .
cil., 4 pts., ar condicionado, es-
todo excepcional — Av. Osvaldo
Cruz, 73.
PONTIAC 1950 - Conversível -
Ótimo estado. Urgente. Facilito
até 12 horas. Prado Jr., 308, ap.
904 - Leme.
PICAPE WILLYS 1961 - Ótimo es-
tado. Vcr Rua Cordovil 949 -
Parada de Lucas.
PICK-UP WILLYS 67, equipada, 5
marchas cl 18 000 Km, Ver na
Rua Medeiros Pássaros, 28, tíss_
rua começa no n.° 900 da Con-
de de B;nfim. Tralar tel. 430655.
PLYMOUTH 4~8 - NCrS 480,00, per-
feito estado geral. Saldo a lon-
go prazo. Rua Conde de Bon-
fim, 40-A.
PLYMOUTH 58 - Fury ecupê -
Vendo em estado de zero km.
Toda de fábrica, rádio, ar quen-
te e frio, carro muitol uxucso.
Vendo e financio até 20 meses.
Troco. R. Teodoro ría Silva 419-A.
PlYMÕÜfH-5>~-~V(^d*7^e~c¥iír
ca, 4 p-rtas, c! crluna, Fury, rn-
dio, toda de fábrica, difícil ha-
ver outra neste estado. Troco e
financio até 20 meses. Rua T eo-
doro da Silva^W-A.
PEUGEOT 1952 -""Estado geral
novo, mecânica axcelant* o mais
bonito carro do Rio — único do-

— Aceito oferta — Rua Pa-
reira Nunes n. 273 — 48-0886.

SIMCA 64 - Entrada
1 lóó, resto 14 meses s|
parcelas c| seguro total,
garantia nossa revisão,
rádio, capas. EMA AU-
TOMOVEIS - Av. Mem
de Sá, 14-A, junto R. do
Passeio.
SIMCA 1964 - Dourada. A mais
linda do Rio. Espetacular, Troco
por Kombi ou financio em 16
meses. R. Riachuelo, 33 — Te-
efone 22-7036.

STANDARD VANGUARD 53, es-
tado de novo, rádio, pneus no-
vos. Vende-se, facililo com 600,.
de ent., 100 por mis. R. 24 do
Maio, 411-fds.
STUDEBAKER 1941 - Muito bem
tratado. Vendo bom preço. Praça
Malvino Reis, 38-A. Tel. ...
38-5053.

PEUGEOT 403 - Excelente esta
do, superequipado. Vendo, troco
e financio até 20 meses. Rua Con
de de Bonfim, 66-A. Tel. 34-9909.

KARMANN-GHIA 67-0 Km. -
Vermelho, forração preta, finan*
cio. R. B. Mesquita, 174.
KOMBIS novas c/ mot., dia o
noite, para oxcursõai, passeios,
viagens • entregai no Estado e
fora. Infs. Av. N. S. do Fitima,
50, loias A o 8. Telefonas 32-8181

52-7722.

JK 61 — Superequipado, forra-
çao couro, radio, pintura nova
verde claro. R. S. Clemente, 84

NCrS 5 000,00. Aceilo troca.

KARMANN-GHIA 64 - Vendo úl-
tima série, equipado em estado
de nôvo, carro sem batidas, pneus
b.b., noves, rádio, etc. Troco.
Financio até 20 meses. Rua Teo-

fdero da Silva, 419-A.

KOMBI compro de 62 para cá,
pago a visla. 3 milhões. P. meu
serviço. Tel. 58-3264.

GORDINI 63 e Dauphine 51 Z
Particulares, novíssimos, vendem*— Rua Siqueira Campos, 298-
A.
GORDINI - 0 km. Passo o con-
trato do Consórcio Willys . ..
1 250,00. Facililo. Tel. 29-0030.
R- 2 das 7 às 12 hs. D. Alzira.
GORDINI 66 - Marron, entr. ..
2 200, mens. 165. Ru» Tan. Ne*
pomueeno, 70 - Vila Militar.

KARMANN.GHÍA 67, 0 km, 1500,
pronta entrena. Abaixo do preçode tabela côr vinho. Rua Da.
{"Jngos Ferreira, 41, garagem.
KOMBIS 66 - Standard. Tenho
duas, unlco dono, pintura origi-
nal. Aceito troca por Kombi mais
velha e facilito. Av. Suburbana,
9 991, Cascadura.

GORDINI 65 - Estofamento 66,
pneus novos, mecânica, vendo
motivo negócios. Rua Líbo Júnior,
1716, Bar, Sr. Antônio.
GORDINI 65, verde, 5 pneus no-
vos, rádio, buz., aut. Seguro
Incluído. Preço NCr$ 3 500, fa-
cilito pagto. Tel. 32-5353 « ...
42-5206 - Alfredo.
GORDINI 63 - Equipado com ra*
dio de teafa. Traca-se ou finan-
cia-sa. Rua Dr. Satamini. 156.

ORDINI 63 - Excelente estado.
A vista ou fac. c| 1 500 e prest.
de_J00 - Araújo Lima, .17.
GORDINI 64 últ. série, vandõ~ôü
troco p| carro mais barMo ou
imóvel. Rua Senador Bernardo
Monteiro, 220 - Benfica - Tel.i
28*4711 _ Benfica.

KOMBI 62 - Luxo - Excepcional
estado. A qualquer prova. Tro-
co e fac. c| 1 800 ent., saldo 21
meses. R. 24 Maio, 316
48-2701.

KOMBI 61 « 62, entrada a par-
tir de 1 400, ótimo estado de
conservação. Rua Senador Bernar-
do Monteiro, 220 — Benfica -
Tel.: 28-4711 - Troco.

KOMBI 1963, estado geral oi'
mo, nunca bateu, pode tra?er
mecânico. Preço 3 900. R. Mas-
carenhas de Morais, 89 - Copa-
cabana, c/ porteiro

KARMANN-GHIA 63 - Único do-
no,_ todo revisado, na represen-
tanto, pintura original do fabrl.
ca, mecânica nova, radio, capas,
sneus b. b., uma |oia. Av. Su-
burbana, 9 991 - Cascadura.
KOMBI 59, otlmo estado, troco

facilito com I .500. Av. Mem
do Sé, 253-B'.

KARMANN-GHIA 62 -
Excepcional. 2 500, fa-
cilito saldo. Ver R. São
Fco. 'Xavier, 189.

KARMANN-GHIA 1966, pérola
equipada. Vendo, troco, facilito.
Wilson King. Rua Bento Lisboa,
106, Catete c/ Pamponet.
KARMANN-GHIA 63 - Vonde-so.
côr vermelha, toda «quipado. -
Tritar com Sr. Nito, m Rua Silvi
Valo, 963. Tol.: 49.1663.
KOMBI 3B - Vendo ótimo esla
do. Ver e tratar Rua Senador Na
buco 383, com Antônio.

REBOQUE - SOCORRO - Ven
do caminhão Chevrolet C-65. Ver
São Clemente, lll. P. Shell. -
Tratar tels.: 46-5815 - 42-7314
RURAL 65. Impecável estado con
servação. Vendo, troco, financio,
Paim Pamplona 700 — Jacarèzt-
nho. Tel.: 49-7852.
RURAL — Compro sem aborreça-
lo. Vejo no horário da sua pre-
ferência a pago hoje am dinheiro

Tal. 38-3891.
RURAL 62, com rad. e pneus no-
vos, mec. a toda prova, bom de
tudo. Ver Est. Vicente Carvalho
1216.
RENAULT RABO QUENTE -- Ven-
do 700,00. Rua Soulo, 154, ap.
302. Tel.: 34-9727 - Rodriques.
RANBLE 1964 - Estado de OK,
equipado, toca-fita etc. Troco, fa-
cilito. R. Uruguai, 226-B - Tel.
38*0225.

STANDARD VANGUARD 1951 -
Ótimo estado fac. ent. 400 reit.
ató 16 meses — Rua Sáo Fran-
cijco Xavier, 88-í.

SIMCA 64, entrada*400,
resto 24 meses s| parce-
las c| seguro total, ga-
rantia nossa revisão, rá-
dio, capas. RUA BARA-
TA RIBEIRO, 99-B.
STUDEBAKER 1949 -Olimo esta.
do, ent. 350. Troco lambreta —
Rua S. F. Xavier, 446, 48-3195 —
Gabriel.
SIMCA - Vendo 2 650, ridio,
capas, tranca, pneus novos, pintu-
ra nova, mecânica boa -* R.
Irineu Marinho, 30, op. 608 —
Centro.
SIMCA 64 — Tufão, motor 0 k.
na garantia, estado geral ótimo.
Vondo a vista ou a prazo — R.
do Russel, 32 - L. da Glória.
SKODA 51_ - Base 980, carro uso
próprio, jóia, ót. est. geral, pia-
ca milhar, fácil., c\ peq. entr.,
troco carro qualq. marca — Rua
Taborari, 687 — B. do Pina.
SIMCA JANGADA - Vende-se em
ótimo eítado de conservação. —
Pne-us novos, forrado em píavi-
oy.. Melhor oferta. Ver e tratar

Posto Atlantic. Pra^a da Bandei-

KOMBI STANDARD 67-0 im.
azul pastel, para pronta entrega,
Simal. Serv. Autorisado VW. Rua
Barão de Mesquita, 777.
KARMANN-GHIA 67-0 km.
Vermelho, para pronta entrega,
Simal Serviço Autorizado, Rua Ba-
rão de Mesquita, 777.

RURAL 65, em bom estado, ven-
do ou troco por carro de menor

jvalor, neqócio à vista. Ver Est.
Vicem. Carvalho, 1J_6.
RUSAL WILLYS"o7 - i. diferen
cia!, como zero, vende, troca t
facilita. R. Conde Bonfim, 426.
RURAL WILLY~S 1963 -- Estado
excepcional, mecânica e lataria
100%. Carro sujeito a qualquer
teste. Entrada a partir de NCr$
1 800,00. Prestações de até, ..
187,00. Não é consórcio. Grande
facilidade de pagamento. Entre-
ga Imediata. Almirante Barroso
91-A. - 42-6138.

KOMBI 58161. Impecável estado
geral. Vendo, troco, financio.
Paim Pamplona 700 — Jacarèzi-
nho. Tel.: 49-7852.
KOMBI 66 - STD, excelento esta-
do. equipada c] rádio. Vendo,
troco e financio até 20 metes- —
Rua Conda de Bonfim, 64,A. Tel.
34-9909.
KARMANN-GHIA 66 - Superequi.
pado, em estado de OK. Troca-
se ou finacia-se. Rua Dr. Sata-
mini, 156.

RURAL WILLYS 65, im-
pecável estado. 2 500.
Saldo muito facilitado.
R São Fco. Xavier, 189.

KOMBI OU KARMANN.GHIA -
Compro sem aborrece.Io. - Vtjo
o paçte ho|e om dinheiro. - Tel.
38-3891.

RURAL 60 — Ólimo ostado, pin-
tura nova, financio com NCrJ ..
1.200,00 de entrada. - Rua Pe-
reira Nunes, 158. Tel. 54-4094.
RURAL 65 - Luxo, 4x2. linda cór".
Prestações desde 235,00. Você dá
a entrada e leva o carro licencia-
do em seu nome. — Rua Or. Sa-
tamini, 172-B. (

SIMCA 62 - Motor 65. Equipa-
do cí rádio, pneus novos. Tro-
co Dauphine, Gordini, financio.
Tel. 28-9033. José Eduardo.
SIMCA 64 — Tufão, a mais nove
do ano. Troca-se ou financia-se.
Rua Dr. Satamini, 156.
SIMCA ól| 63 — Equipados, im-
pecável estado conservação. Ven-
do, treco, financio. Paim Pam-
plona 700 — Jacarèzinho — Tel..*
49-7852.
SIMCA CHAMBORD 63, 1 650,00
3 sincros. última série, pint. mo-
lor etc. novos. Saldo a comb —
Troco. Rua Mariz e Barros, 72
(Pça. Bandeira).
SIMCA — Compro fim aborra-
ce-lo. Vejo no horário de tua
preferência • pago hoje em di-
nholro. Tel. 38-3891.
TAXI DKW 65, vendo ótimo es-
tado, taxlmetro Capelinha. Pre-
ço 7 milhões fac, Av. Cop. 308.
Tel. 37-3113.
TAXI Gordini 67, estado de no*
vo, troco e facilito com 4500,
Av. Mem de Sá, 253-B.

KOMBI - luxo - 1965 - Pouco
uso, lindas cores, estado de nova,
treco a fac. alé 15 m. c* 4 000.
Cde. de Bonfim, 577-A - 58-3822.
KOMBI 6Í-62 - Standard, semi-
nova, ótimo estado, motor nôvo,

,4ínP"/.Uu.',f^¦i,n.'IVí•V^fsc'l',0• 
•••lj'/-->, « <""' Vír- Rus Fíl"' 322,'NSa é consórcio" Rua~Conde Bon-Rui* Vise. Itamarati, 41rao de Mesquita, 125. Itapiru. . 'fim, 645-B. 'cani.

RURAl 1963 - Mod. 4x2, tida
,,,.,,„,, — ,100%, único dono, cór vermelha
MORRIS OXF. 50, cem a caixa de'j marfim. Com entrada de 1 8M
mud. desmontada e pequenos re-io saldo em diversos planes desde
paros. Vendo por 930 mil à vista! 172 mensais.' Enlreqa na hora

TAXI Volkswagen 1964 parmu-
tado em maio, todo equipado.
Tratar e ver à Rua Francisco
Bernardino, 86, ap. 201 — Esta-
ção do Riachuelo. Não atende
telefone.
TAXI BEICAR 66 - Passo contra-
to com NCrS 5 000,00 o 14x400.
Rue Ronald de Carvalho, 236-A —
Ccpacfth>na_, das 12 à_s_ 16 h.
TAXI - Volks 

"62. 
óít. sirie,

máq., lat., mec. 100%. Ver ü
Mara-
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| VOLKSWAGEN 1960 - Esl. de
inovo. Equip. Vendo, troco, faci-
lito. Rua Haddock Lobo, 386
Tels. 28-0071 e 28-6596.

antes de conhecer o Fundo SVlúíuo\í^|GUÂRDA,

VOLKSWAGEN 1963 - Est. d,
nôvo. Superequipado. Vendo, tro-
co, facilito. Rua Haddock Lôbo,
386. Tels. 28-6596 e 28-0071.
VOLKSWAGEN 67-0 km - Vá-
rias cores. NCr$ 4 000,00 de
entr., d rest. a longo prazo. Rua
São Francisco Xavier n. 30,A

MME
NCri 155,00 mensaisl - »— VBCUOS

Av. Rio Branco. 156- 31.» andar - salas
3 132/33 — Tel 52-0493 - 22- 6877

«Jf VANGUARDA S/A Ca

VOLKS 67-0 km - Várias cô
res, pronta entrega. NCrj ..
4 000,00 de enlr., o rest. a lon-
go prazo. Rua Baráo de Mes-
quita n. 48-D.
VOLKSWAGEN 62 - Equip., com
garanti,-] de 4 000 km. NCr$ ..
2 000,00 de enlr.. o res). a lon
go prazo. Rua São Francisco Xa-
vier n. 30-A.

TW/m^/m/mm
AGÊNCIA I |
DE AUTOMÓVEIS^

FIQUE CIENTE! TEMOS UM PLANO DE VENDA
PARA CADA CLIENTE

66 — ITAMARATY, excepcional estado.
66 - AERO WILLYS, ótimo estado.
66 - RENAULT GORDINI, ótimo estado.
65 - AERO WILLYS, magnífico estado.
65 - RENAULT GORDINI, ótimo estado.
64 — AERO WILLYS, impecável eslado.
64 - RENAULT GORDINI, ótimo estado.
63 - AERO WILLYS, excepcional estado.
63 - RENAULT GORDINI, ótimo estado.
62 - AERO WILLYS, 100% de mecânica.
62 - RENAULT GORDINI, ótimo estado.
61 - AERO WILLYS, magnífico estado.

TODOS OS CARROS 100% REVISADOS

RUA MARIZ E BARROS N.° 774/776
TELEFONES: 48-7454 - 34-9316

(P

TAXI - VOLKS - 63, ólimo es-
lado. Vencio hoie, 3 950, recen-
temente permutado, restante ffl-
cilitado. Visconde Sanla Isabel,
46.
TAXI VOLKS 65 - Côr pérola,
em ótimo estado — Ver Rua Vo-
luntárlos da Pátria, 321101.
TAXI AERO WILLYS 62 - Pouco
rodado, vendo c| 2 500, restante
a combinar. R. Irineu Marinho,
30, ao. 608 - Centro.
TAXI TEIMOSO - Vende-se com
prestações de NCr$ 107,00 men-
sais e o satdo a combinar —
Tratar Correia Dutra, 16-B — Tels.
45-2709 ou 47-3308.
TAXI VOLKSWAGEN 63 - C.oe
Unha, lindo. NCr* 2 530,00 entra-
da, 400 por rr.ôs. Av. Svb-.-rbana,
10 002, 3.° andar, tala 305. Cas-
c a d vr a.

|TÃXf~DKW OU VOIKS - Can»
pro em bom estado, pago à vis*
Ia. Rua 14 da Majo 254. «-0987^
TÃXI_ DKW,63 - ÉTtado" OK, car-
ro nôvo, rsvisado, tá/-Í Canelinha,
Iroco, fasilifo. Rua 24 da Maio n.
254 - 48-0987.

VpLKS 1962 - Excelente estado
de conservação. Vendo urgente.
Rua Conde de Bonfim, 539, ip.
403.

VOLKSWAGEN 64, ven-
do, excepcional. 1 800,
saldo longo prazo. Sr,
Gaspar. R. Mariz e Bar-
ros, 821.
VOLKSWAGEN 1967 - 7 500 Km
rodados, equipado. Rua Gustavo
Sampaio, 676-A — loja Tecidos.
VOLKS 64, 23 000 Km, equipado.
Somente è vista. Rua Antônio
Parreiras, 60, apartamento 803.
Dr. Nascimento.
VOLKS Cl, superequip., exceícn-
'e est., ult. série a toda prova,
à vista, troc, fac. ci 1 600 ent.
saldo 18 m R. S. Fco. Xavier,
342 — Maracanã.

TAXI VOLKSWAGEN 63 - Cari.
mka, equipado, revisado, ótimo
estado, troco, facilito. Rua 24 de
Maio, 254 - 48-0987.
TAXJ DÉ/SOTC- 195Õ, dos pe-que-
nos, à vista. NCrS 2 SOO. Aceilo
troca por particular. Rua Sctero
djs Reis, 11. Tel. 48 8397, João.

65,

Alfa Romeo Sport
Vende-se uma completamente nova,

vermelha e preta, com duas capotas. Car-
ro para pessoa de fino gosto.

Facilita-se parte do pagamento e acei-
ta-se troca por Karmann-Ghia.

Av. Princesa Isabel, 481, telefone.-
57-7787, Sr. Ernesto. (f

TAXI DKW 65, emplacado em
dez. 66, todo perfeito. Telefonar
mercando encentro das 9 às 12
e d.lE 20 às 22 - 49-602-1.
TAXI aferido, Plymoulíi 48 com
b.itida na traseira, vendo. Rua
Prof. Alfredo Gomes, 11J301 -
Bu-ítaíono.

VOlKS 61, superequip., excelen-
ie est. a toda prova, à vista, tro-

fac. c| 1 500 ent., saldo 18 m.
R. S. Fco. Xavier, 342 - Mara-
Canií.
VOLKS 66, vinho superequip.,
novo, excelente est. a toda prova,
á visla, troco, fac. ct 2 500 ent-,
saldo 18 m. R. S. Fco. Xavier,
342 — Maracanã.

VOLKSWAGEN 65 - En-
trada 1 366, resto em
24 meses sj parcelas cj
seguro total, garantia
nossa revisão, rádio, ca-
pas. EMA AUTOMÓVEIS

TAX, - PLYMOUTH 52 - Ven- 
~. 

fV 
• Mem de Sá

de-se à vista ou a prazo, ca-Jn. 14-A, |UntO R. PaS-
pas, casamento, ótimo estado

VENDE-SE uma Kombi ano 65 -
Tratar a Rua Álvaro de Miranda,
401 - Pòslo Texaco.

| VOLKSWAGEN 66 - Equip. NCti
3 000,00 de enlr., o rest. a lon-
30 prazo. Verdadeira ióia. Rua
São Francisco Xavier n. 30-A.

VOLKS 63, ótimo estado geral,•vendo, troco, facilito. Rua Cer-
queira Daltro, 82 — Posto em
Cascadura.
VOLKS 65 — Excelente cl capas e
rádio. 5 400. Troco e facilito.
R. Barcelos Domingos, 56 — Cam-
po Grande.
VOLKS 65, supernovo, equipado,
ótimo eslado, vendo, troco, fa-
cilito. Rua Cerqueira Dallro, 82 —
Cascadura,
VOLKSWAGEN 64, 3.a série, só
teve um dono, todo equipado cj
rádio etc. R. São Luiz Gonzaga,
341 - lel. 23-4177.
VOLKS 65, lindo superequip., ex-
celente est. pcuco rodedo, à toda
prova, 5 vísta, troco, fac. ci
2 200 ent., saldo 18 m. R. S.
^?£.*_ *TvÍPr' 342 - Maracanã. _
VOLKS 63,, equip., excelente est.
mec, a toda prova, à vista, tro-
co, fac, cl 1 800 enl., saldo 18
m. R. S. Fco. Xavier, 342 - Ma-
racanã.

VOLKS" 65 - 3a. série," c| rádio,
20 000 km, novíssimo, vendo ..
NCr$ 5 300 somente à vista —
R. João Lira, 1031303 - Tel.
47-4831. |
VÕLKS - Mod. 67, rádio, capas
!uyo, tala larga, peq. ent., resto
crédito direto ao consumidor, 24
vzes ou troco — Rua 24 de Maio,
332 - Tel. 49-6976.

VOLKSWAGEN 67, zero km, pron-
ta entrega, tenho as seguinte.1 cô-
res, grená, bege-nilo, pérola,
azul-reai, verde-caribe, c| forra-
cão preta e clara a escolher. Rua
Haddock Lobo, 335.

Ver até _
Rccha, 267.

11 horas. Rua do

TAXI - W 64 - bom estado. Fi-
nanciado. Ver e tratar Rua Ura-
nos, 1 139 - Sr. Geraldo.
TAXI GÕRDÍNÍ - Vende-se 63,
aferído só pegar e trabalhar, mo-
tivo cutro negócio. Ver e tratar

seio.

chi
Praça João Pessoa, no borra*

com o Sr. Álvaro,

VAUXHALL 49 - NCrS 650,00.
Otimo estado. Troco e financio.
Rua Domingos do Magalhães, 235-
A, loja. Maria da Graça. 
V OLKSWAGEN 1963""-"ÉqiípãdoT
Estado de novo. Vendo, troco,
facilito. R. S. Fco. Xavier, 390.
Tel. 28-3776.

65 - SIMCA Tufão, eit. 0 km
66 - VOLKSWAGEN, diversas cores
65 - VOLKSWAGEN, diversas cores
65 - RURAl WILLYS, 4x2, nova
65 - VEMAG BELCAR
65 - AERO WILLYS
64 - VOIKSWAGEN
64 - DAUPHINE, ótimo eslado
64 - AERO WILLYS, equipado, est. 0 km
63 - DAUPHINE, otimo eslado
63 - VOLKSWAGEN
63 - VEMAGUETTE, eq., excep. estído
62 — KOMBI, excepcional estado
62 - VEMAGUElíE, ótimo estalo
62 - VOLKSWAGEN, vários cores
61 - VOLKSWAGEN, l.a tincron. equip., est. nôvo

Vendemos a longo e curto prazo, com finonciamen
(o próprio. V. leva o carro no ato da compra.

Rua Conde Bonf

TAXI PLYMOUTH 48 - Bom as-
tado, rádio original, 2 500,00 à
vista. Ver ponto Rua Jarina. Ma-
rechal Hermes,
TAXI Volks 64 — Nunca rodou na
praça. Vendo à vista ou à pra-
zo. Praça do Engenho Novo n.
4, tal.: 29.4808 - Oscar.
TAXI - Compro Volks 60161 -
para meu uso — pauo à vista.
Tel.: 91-2123 - Jorqe.

VOLKSWAGEN 1964 - Estado dc
novo. Vendo, troco, facilito. R.
S. Fco. Xavier, 398. Tel. ...
28-3776.
VOLKSWAGEN 65 - Vermelho-
vinho. Equipado. Mecânica e la*
taria em perfeito estado — NCr$
5 200. Troco ou facililo — Rua
Uruguai, 234. 

TAXI DKW 1966 - Unico dono.
Estado de nova. 6 000, mais 20
de 500. Av. Bras de Pina 288-D.'son
lel.: 30-9434.

VOLKSWAGEN 61 - Superequipa-
do, transfor. pj 65, pneus neves.
Mec. 100%, rarissimo est. Ven-
do ou troco p/ americano, est.
financ. Rua Uruguai, 283 — Adil-

190 204. Tcl. 28-1610. I"

Carros importados
a venda

1967 — Chevrolet Caprice, 2 porlas, superequipado
1967 — Chevelle SS mecânico seis equipado
1967 — Impala Super Sport, equipado
1967 — Oldsmobile Coutlas, 2 portas, equipado
1967 — Oldsmobile Coutlas, 4 portas, equipedo
1967 — Opel Rekord, equipado, 2 e 4 portas
1962 — Cadillac Fletvvood, estado excepcional

ACEITO TROCA E FACILITO

RUA BARATA RIBEIRO, 197-A

TELS.: 57-3176 - 36-1953

TAXI — Pano à vista hoie. Taxi
Volks ou DKW, bom estodo. So-
lucão na hora, R. Matoso, 202 —
Tal.: 54-1316.
TAXI _ CHEVROLET 47 - Mao"
rfit. ótimo estado. Financio. R.
Torres Homem. 150 — Mercearia
- 48-7770.
TAXI — Vendem-se dois 53 e 54
ótimo estado. Ver e tratar La-
deira des Tabajaras, 301 — Copa-
cabana.
TROQUE hoje o sj carro na firma
qua se Tornou um símbolo dc
bem servir - TEXAS. Todas as
marcas _e anos nacionais. Entra-
das e financiamentos de acordo
com suas possibilidades. Na troca
seu carro sempre vale maitl Rua
Mari; c Barros, 72 (Pco. da Ban.
deira) e Conde de Bonfim, 40
(Tiiuca).
VOLKS 64 Estado impecável,
pneus novos. Facilito. Rua Rad-
maker, 41, bl. B 304. 3-4251 -
Tijuca.

VOLKSWAGEN 65, ex-
cepcional. Entrada 2 800
— saldo muito facilita-
do. Ver Praia do Fia-
mengo, 180-B.
'v6ÍKSWAG£-H'~~-~'6Í~~^- 

MÕi7o
bem equipado — Preco sem con-
tra oferla NCrS 6 500 - Trotar
Silvio_ - 36-2735 • 47-4455.
VENDO VOLKSWAGEN 66 -
16 mil km_ — 6 000 (milhõos à
vista) — Côr gelo — Tratar pelo
telefone 27-0337.
VEMAGUET 64 - Proço de
NCrS 4 000,00 - Telefones:
31-2811 a . 31-0279.
VOLKSWAGEN 62 -
pado, estado nòvo.
rante Cocrane, 137.

Todo equi-
- Rua Almi-
Tijuca.

VOLKSWAGEN -64- e 65 
'-~~EqüK

pados. Prestações desde 180,00.
Você dá a entrada c leva o car-
ro licenciado em seu nome. —
R. Dr. Satamini, 172-B.

VOLKSWAGEN 61, muilo novo,
facilito parte VW 59, alemão,
transf. 65, superequinado. KVa
Francisco Eugênio, 268-A - Sao
Cristóvão.
VOLKSWAGEN 66 e 65, supereq.,
eni estado de novos. Troco e
facililo. Rua Conde Bonfim,
577-B - Tei,: 58-676,9.
VOLKS 67 0 km pronta entrega,
vendo e facilito. Rua Haddock
Lôbo, 382 - Tel.i 34-2458.

VOLKS 67 - 0 km, faturado no
Rio, pronta entreqa, 36-3435 -
Vendo, troco e financio 15 me-

— Siqueira Campos, 23,a.
VOLKS - Vendo 1966. estãdS
ótimo, nôvo, rádio equipado —
6_200_- Combinar - 37-6598.
VÓLKSWA~GÉN~ 67 - ]~3ÕÕ~,m
garantia ci 5 mil km, 2a. série,
r.ldio etc, NCrS 7 290 e troco
- R. Laranjeiras, 122-A - Tel.
25-3953.
VEMAGUET 61162 - Ultima só
rie, motor nòvo, toda equipada,
vendo a prazo — R. do Russel,

VOLKS 66 e 64, equipados, revi-
sados, ótimo estado, vencio à
vista ou a prazo — R. do Rus

_32 
- L. da Glójja^

VOLKSWAGEN 1965 - Vendo ou
troco por outro precisando re-
poros 

"na 
lataria — Ruo 19 de Ou-

tubro, 30 — Bonsucesso.
VOLKS 0 km, faturado Rio, fo-
cilito pelo crédito direto ao con-
sumidor, 24 meses, enlrega ime-
diata. Rua 24 de Maio, 332 -
Tel. 49-6976 - Aceito troca.

VOLKSWAGEN 1 300 - 0 km -
Todas ai cures. Pronta entrega,'a
faturar, vendo, troco, financio.
Tol.: 54-0510, Sr. Jorne. Trotar •
partir das 10,30 barat,
VOLKSWAGEN 60 - Pírola, lon-
ternos 62, NCrS 1 000,00 entrada.
Av. Svfcurban» 10 002, 3." andor,
sata 305 — Cascadura.

VOLKS 66, estado nôvo. Ver
tratar garagem Shopping Center
Copacabana. Tcl. 23-4820.
VÕLKS-64 - Rédiõ7_copõs, ine
lher oferla. Troco por Karmann-
Ghia. Rua dos Andradas n. 27
- l.o ondar, s| 2 — Tel.: .',
23-3661 - José Augusto.
VOLKSWAGEN 62 - Verde cio
ro, máquina nova, sem batida,
equipado. Vendo h vista ou fa.
cilito. R. Moloso, 202 - Tel.:
54-1316.
VOLKS ano 65 todo equipado,
vende-se. Rua Siqueira Campos,

18, com Porteiro.
VOLKS 62 - Rádio, capa, tran-
ca, pintura, calcta. Uma Jóia, Si-
nal 2.000. O saldo a combina^
Carro do meu uso. Cadete Polo-
nia 959 — fcng. Novo.
VOLKSWAGEN 60| 61| 62| 63|64
65| 66. Equipados, impecável es
tado conservação. Paim Pamplona
700 - Jacoròzinho, Tel,: 49-7852
VOLKSWAGEN 

'63 
- Lindo 4 Ò00

ou 2 800 ent. e 12 de 200. Av.
Princesa Isabel, 386 c/22 sob —
Tel. 57-7039.
VOLKSWAGEN 60 - Lindo, equi-
pado, 2 900 ou 1 600 ent. 12 de
200 — Av. Princesa Isabel, 386
c/22 sob. Tcl. 57-7039.
VOLKSWAGEN 64 - Lindo 4 400
ou 3 000 ent. e 10 de 250 - Av.
Princesa Isabel. 386 c/22 sob.
Tel. 57-7039.
VOLKSWAGEN 64/66, 65 e 66,
superequipados, revisados. Vendo,
troco e financio até 20 meses —
Rua Ccnde de Bonfim, 66-A. Tel.
34-9909.
VOLKSWAGEN de 61 a 67, todos
revisados e equipados. Troca-se

financia-se. Rua Dr, Sntami-
156.

VOLKSWAGEN 60. 61 e 62 -
1 250,00 quase novos equips. no-
vissimos. Saldo a comb. Troco.
Rua Mariz e Barros, 72 (Pça. da
Bandeira).
VOLKSWAGEN 63, 65 e 66 supe-
requipacloB, verias cores. Vendo,
troco, facilito a longo prazo —
lel. 48-4624 - Av. 28 de Setem
bro, 229-A.
VENDEM-SE dois carros Chevrolet
1957, um Mercury e dois ca-
ninhões. Preço de ocasião. Rua
Evaristo da Veiga, 55. Tel.:
42-7786.
VENDA sau carro s«m aborreci-
mantos. Vejo no horário de sua
prefartncia ¦ pago hoja em di-
nheiro. Tal. 38-3891.
VOIKSWAGEN -¦ C<rnTpí<r~s"õm
aborracè-lo. Vejo no horário dt
sua prsfarancia • pago hojo am
dinheiro. Tel. 38-3891.
VOLKS 67 - Grenat, rádio 3
faixas, estado nôvo> troco por
Volks menor valor. R. Alm. Ta-
rnandaré, 47, ap. 503. Tei.: .,
25-6856.

Automóvel
e Dinheiro

VOLKSWAGEN - Com-
pro à vista: 65—5 300,
64-4 800, 63-4 300 e
62-3 600. Cia. necessita!!
vários urgente. 22-4229
01)^32-5397^- DL Luiza.
VOLKSWAGEN 67 zero km ver",
rnelho cereja ainda na concessic-
naria. Vendo urgentíssimo. Te-
lefcne 47-1931 .
VOLKSWAGEN 63 - Lindo carro,
pessoa de fino gosto. Vendo,
troco « facilito. Av. Suburbana,
n.° 9942. Cascadura.

VOLKSWAGEN 64, 65 -
Entrada somente 400,
resto 24 meses sj parce-
las cj seguro total, ga-
rantia nossa revisão, rá-
dio, capas. R. BARATA
RIBEIRO, 99-B.
VOLKSWAGEN 65 - Vendo óti-
mo eslado. Vermelho. 5 200. -
Tel. 460373.
VENDO KOMBI 63. Standard, pre"
cisando repares. Mellior oferta.
Diariamente das 7 às 9 hs. Rua
Voluntários da Pálria, 410,
04.

,ip.

Duvolks Acessórios
Rua São Clemente n.° 92 — Bolafogo — Tel.: 26-7191

MOLEZA DA SEMANA

Rádio Motoradio 12 V inst  6
Capa de napa super luxo VW 60/67  6
Farol de milha — par inst  6

oOo

Capas de Iodos os tipos p/ VW — desde 
Alavanca esporte cromada 
Jg. de botões VW "tigre, 

impala e 007" 
Calha acrílica — par inst
Balente de pára-choque (1 ano gar.) 
Extintor cromado (enche pneus) 
Chave geral de bateria 
Conversor para res. pronto p/ funcionar  210,00
Consertos c instalações de rádios, vitrolas e toca-filas nacio-
nas e estrangeiros — segundas e quintas-feiras alé 22 HORAS

VOLKS 66 e 64, bem equipados,
a qualquer prova, sempre de par-
ticular e mesmo dono, vendo por
ter recebido z ero km do Coniór-
cio. Rua do Bispo, 47.
VOLKS 66, azul c\ rádio e vitrola
c/ tranca, capas, ferracem, a!on-

__ n pada e reforço de parachoque, mo-
•Jà.OUidèlo 67, faço troca e facilito
12,00|Parle. Rua Haddock lobo, 335,
7'0°,^h-^ VOIKSWAGEN 66 - Real S/AIVOLKS 64 - Superequip., exce-jvende e/ garantia. Troca • faci-

leme esl., pouco rodado a t-dailita até 18 meies Tels.: 32-4856
lRnn:Drova' a vi:,a' ,r°co f-ic- c| 1900]» 52-6835

Mofe 
"«'Jaçanã5, FC°- ^ÍV^KSWAQEO^tW-^

pado, 5 pneus novos b/branca,

VOLKSWAGEN 67, zero km. -
Vendo, troco e facilito. Av. Su-
burba_na_9 991, c! _D._ Cascadura.
VOLKSWAGEN 63 - Multo eqüt-
pado, carro para comprador exi-
gente. Financio até 15 mer.es.
Tel. 26-8214. Romero. Rua São
Clemente, 195-F.  

VOLKSWAGEN 63 - Ólimo. Pres-
tações desde 156,00. Você dí a
entrada e leva o carro, licencia-
do em seu nome, não é consórcio.
- Rua Dr. Satamini, 172-B.
VOLKSWAGEN - 63 - Todo~íq^i~
pado com rádio, capas etc. Ven-
do à vista NCrS 4.250,00. - R.
Bulhões Marcicl, 107, Cordovil, —
Te!._30-3122._Sr. Nahun.
VpLKSWÀGEN 62 - Modelo 63,
rádio, capas, pneus novos. NCrS
3.900,00 à visla ou fac. cl 2.500.

R. Cuba, 424, Penha Circular.
Sr. Canela. Troco por carro

rnericano.
VÕLKSVVÃG"EN"64~ 

" 
Oti7no~es7ã-

do, equipado com rádio, napa,
linda cór. — Rua Pereira Nunes,
158;_J^I!_54.4C94._
VOLKSWAGEN 

~62 
- ÜídcTcarro;

pessoa de fino gosto, vendo à JVOIKSWÀCTEN, fim de 65, exce-
vista ou facilito. - Rua Pereira -lente estado, um só proprietário.
M>™!^_!!8- Tel- 54-4094. A vista, lel. 46-2548
VOLKSWAGEN 64 -3a. série.
Todo equipado. Vendo, Ver e tra-
tar na Praça Tiradentes, 35 —
João. Tel. 22-2254.

Aluga-se
Volkswagen

Sendo proprietário de auto-
móvel empresta-se com a má-
xima rapidez ficando o carro

,, ,, _ em seu poder. Tel. 48-4624,
VOIKSWAGEN - Compro em bom oliveir-i
•stado - 60, 2 900 - 61, 3 400 

ul"eiril

62, 3 600 - 63, 4 100, pa-o i
viila, veu ao local. R»i 24 d>
Maio, 254^- 48-0987.
VOLKSWAGEN - Comõ7ó7Wsml>
precisando ds reparos, voe »m
sua casa, pano * dinhoiro. lel»-
fone 29-1738.
VOLKSWAGEN"63 -~pYroÍÍ~s^
perequipado, transformado 65,
tanque rebaixado, estado asneta-
cular, troco, facilito! Rua 24 da
Maio, 254 - 48-0987.
VOLKSWAGEN 62 - Olimo «sta.
do, bom mecânica, revisado, tro*
co, facilito. Rua 24 d. Maio 254
- 48-0987.

VOLKSWAGSN 67, 1 300 - Vinho,
7 000 km, troco, facilito. 24 da
Maio, 254 - 48-0987.

1966 E 1967
Rua Professor Gabizo.

Tiiuca, lel. 34-1393.
48 -

Capotas
Norton

AV. BRASIL, 2 457
FONE: 34-1909

VOLKSWAGEN 60 - Vendo, pe
quena entrada ou troco por tax
- 47-3346 - Sr. Castro de 9 h
10.

VOLKSWAGEN 60
pado, bur ina da Mercedes, eus'
pensão de 65 — Av. Suburbana
n.° 9 942 - Cascadura.

VOLKS 62 — Todo equipado, ven>
do c' 1 800 de ent. R. Benedito

jOtoni, 77, ap. 118, São Cristo-
Superequi-jvão. Tel. 54-3789.

VENDO Volkswagen
1962, equipados. Tf

I96J e Sim::
í. 1Í9.4B2Ò.

VOLKSWAGEN 65 - A -cda pro-
va, aceito troca e fac. Radio ca-
pas, bagagito e mecânica nova.
Av. Suburbana 9 991. Cascadura.
VOLKSWA~G"ÉN 64 - Unico do-
mecânica a toda prev. capas, ra-
dio por mair- antiejo e íac. Av.
Suburbana 9 991 Cascadura.
VÕLKSWÃGÊN 66~" Tiül alian-
tico, unico dono, radio, capa, etc.
Aceito treca por mais an tino o
facilito. Av. Suburbana, n.° 9 991
-- Cascadura.

VOLKSWAGEN - Com-
pro, pago imediatamen-
to à vista. 64-4 800 -
63-4 300 - 62-3 600. -
Tratar c| Ruben ou Ar^
mando - Tel. 57-4325.
VENDO ou Iroco Plymouth d(
pr.vj, ano 52, por caminhão -

Souza lima, 363.

VOLKS 63, em ótimo estado, bem
equipado. 4 250 mil, posso fac.
Pane^Jal. 38-3816 - Sr. Michel.
VOLKSWAGEN - Vendo"üíTl964
e outro 1965 em ótimo ostado.
Preço 4 500 e 5 500. Ver á Rua
da Assembléia, 104 — Garagem.
VENDO - AUSTlN 47 - MÍmii
Oxford 50 — Forração, pint.,
pneus novos. Tratar Rua Lopes
Trovão, 135, ap. 107 - Sr.
Ítalas.
VÕLKS 67, mod. 1 300, côr veT-jyõn;

VOLKSWAGEN 66 - Cinrn pra-
ta, superequinado, completamen-
le nôvo. Vendo à vista NCrS ..
6 250. Preco único. Rua Assem-
bléia_ n. f*Q_._r_Jvan'
VOLKS" 62, estado nòvo. pVsTJT;
contrato, entracia 2 COO, presta-
Cão_250:_ I-;l. 34-8776.
VÒLKS" 19~62""ou 1961 (3.8, aírie)
— Particular compra ppra u;o pei-
soai, com lataria, cintura, pne.js,
eitofamcnto e mecânica perfeitos,
após sofrer vistorias por técni-
cos competentes. Pagamento à
visla. Telefone 58-9794, com o Sr.
Enio, na Rui 5/nta Lu/ia, 11 sa-
Ia 202 - Esplansda - Cenlro.
VOLKS 66 67
6 200 à visla
Ttl. 430550, Mourão, das 11,30|R. Frei Caneca, 305.
is 17,30.

- 12 COO Km, NCrS
não ac. off-rfa.

Compre o seu
Esplanada ou Regente, ago-

ra fabricado pela Chrysler na
REDI S'A., Revendedor Autori-
zado. Financiamento direto ao
consumidor, até 24 mese;.
Aceitamos seu carro usado de

qualquer marca ou ano, como
parle de pagamento. Rua Ben-
to Lisboa, 116. Tel.: 25-8651.

(P

Carro sinistrado
Rural Willys 63
Vende-se p| melhor oferta.

VENDE-SE DKW 1965 - Estado
de nova, eçuipado, pouco uso.
Ver Rua José Hiriino, 359, ap.
102_com Manezinho.
VQLKS 63, superequip. para 65.melho qrenat, com 6 000 Krn, ven-w i

do, aceito troca. 7 300 mil Tel. ^,nt,° ,™ 
"!".?." ca.r,°. de m*

38-5415. I.n." cva,lc>r,v 
no?oc;? s" a

_—. ,;Ver Est. Vicente Carva ho
VOLKSWAGEN 59 - Excelenle es
fado lataria, pintura, pneus e me-
cínica. Equip3do, incl. rádio,
lanternas e vidros 62. Entrada
de NCrS I 500,00, restante combi-
nar. Vende-se à vista. Parti-
cuiar. Combinar pí ver Sr. Souza,
52-62-15 a parlir 9 horas.

vista.
1 226.

VOLKSWAGEN -Ano Í963 -
Vende-:e em estado de novo, com-
pletamente equipado, inclusive
rádio Blaupunkt. Preço NCr$ ...
4 500,00. Tralar cem o Sr. Mar-
cos. Telefone: 43-9198.

Máquinas. Motores. Equipamentos
AUGUSTO CÉSAR CARVALHO

'-¦.-¦¦¦\'-.---y. '-;',¦'$&¦¦/.'.¦' -' 
W /^JlSMÇ*'^« : ¦ ¦' y^Mfcfc ,^ 

': . " " '.'¦¦' '*;'£;

^SwKi 9Bm£^£SíÍmn4*V ::':".:

¦:-"JXMrek»" "***»"• • ¦¦7W$i^i*4mÊÊm- ¦* ;

£OmP^ " vil ESI HÉ

?^lE)SI?MNWl!fflÊnJtWi^^ .7- -tfftí mi', m\
NOVO GUINDASTE — A Administração do Porto do Rio de Janeiro vemde adquirir um nôvo guindaste marítimo (cábrea), visto na foto, com capaci-dade para 200 toneladas. O nôvo equipamento foi comprado na AlemanhaOcidental e tornará o Porto do Rio de Janeiro auto-suficiente com relação
a èsses tipos de máquinas, imprescindíveis na descarga dc maquinaria pesada.

Willys tem motor marítimo com rábeta
A Divisão de Produtos Especiais

da Willys está estudando a possibi-lidade de lançar no mercado um nôvo
produto: o motor marítimo com ra-
beta. Se isso se concretizar, a Wil-
lys será pioneira na fabricação no
Brasil desse tipo de motor. A rabefca
oferece numerosas vantagens sobra
os sistemas de propulsão convenclo-

nais, tais como: aumento sensível do
espaço útil interno no barco; elimi-
nação total de vibrações: eliminaçâjp
do eixo, do túnel telescópico, do lc-
me e do pc de galinha, bem como
da caixa dc transmissão. O motor,
por sua vez, não precisa ter o cáirter
inclinado.

GE fornece hidi-ogeradores à CESP
A construção de uma barragem

rie concreto no curso médio rio Rio
Tietê o a instalação de três hidvo-
gjradcres de 42 400 kva caria um
colocarão em funcionamento, até
l!)ü8, a Usina de Ibitinga, permltin-cio sua integração no sistema quevai fornecer um billião de kva em
energia a dois terços do Estado cie
São Paulo.

A Usina de Ibiünga, pertencente
à rede das Centrais Elétricas cie São
Paulo — CESP —, terá o potencialde 127 mil kva, fornecido por hiciro-
geradores que estão sendo fabricados
pelo Departamento de Equipamento
Elétrico Pesado da General Electric,
cm Campinas, de onde sairão para omédio Tietê em julho e setembro de1968, e em abril de 1969.
O CONCRETO

Obra iniciada em 1965 c integra-
da num sistema quc compreende as

Uíinas rie Barra Bonita, Bariri e
Promissão, Ibitinga possui uma bar-
ragem de 858 mil metros cúbicos,
com o' volume total de concreto lan- i
çado atingindo a casa dos 93 mil
metros cúbicos. As quatro usinas
servirão, a partir de 1968, 40 muni-
cipios paulistas. 15 mineiros, além
da Cidade de Campo Grande, no Suif"
dc Mato Grosso.'

Para a sua operação dentro do
prazo, as Centrais Elétricas de São
Paulo já adquiriram tória a maqui-
naria mecânica, hidráulica e elétri*
ca, inclusive os equipamentos cie
proteção, medição e controle. Oa
três hidrogeradores GE funcionarão
em . casas de máquinas de concre- '
to e possuem, por unidade, 72 po-
los, conseguindo 100 rotações por
minuto e 13 800 volte.

Impala 1965
Mecânico, 6 cilindros, dire-

çáo hidiáulica, superequipado,JCAMINHÀO CHEVKOtEÍ
4 porlas, s) coluna, vidros
ray-ban, novinho. docum. di-
pio. liberado. Tel. 36-7414.

VEÍCULOS DE CARGA i!£^:SrSr^0FICiN«

12,00 VOIKSWAGEN Vend
6,00

14,00
30,00

7,50

COMÍÍClOEMtcANICAI.A,

Revendedor Willyj
0 km
0 km
0 km

ITAMARATY, 1967
AERO WILLYS 2.600, 1967
GORDINI lll, 1967
RURAL, 1967  0 km
PICK-UP WILLYS, 1967  Okm
JEEP, 1967  0 km

E toda a linha de veículos WILLYS 0 km.
E usados c| garantia fita azul.

Rua Francisco Otaviano, 41 — Telefone
27-6340.

Rua General Polidoro, 81 — Telefone
46-3586.

apenas 4 120, ultima série. Outro
64, barato, 4 330. Ver hoie. Ru
Marques de Valença, 75101 -
Tijuca.

o os 19Ó3 , moeanie» 100<í

VOtKS 53 - Todo original. Ex-
cepcional eitado. A qualquer pro•'" Troco e fac. c| 1 200 ent.
saldo 21 meses.
316 - Tel. 48-2701

R. 24 Maio,

VOIKS 64 - Excepcional estado,
única dono. A qualquer prova.
Troco e fac. c| 1 950 ent., saldo
21 meses. R. 24 Maio, 316.
Tel. 48 2701.
VOLKS 66 — Superequipado. Me
canica a qualquer prova. Troco
e fac. cl 2 800 ent., saldo 21
meses. R. 24 Maio, 316. Tel.
48-2701.
VOtKS 63 - Otlmo eslado. A
qualquer prova. Treco e fac. c
1 800 ent., saldo 21 meses. R.

iS4_Mjio, 316 - TeI. 48-2701.

VOLKSWAGEN 64 - En-
trada 1 266, resto em
24 meses s| parcelas c|
seguro total, garantia
nossa revisão, rádio, ca-
pas. EMA AUTOMÓVEIS
Av. Mem de Sá, 14-A
— junto R. Paseio.
VOLKS 61 (sincronizado) — Mag-
nifico estado — Superequipado,
radio, 2 alto-falante:, capas rM\-
pa, lanternas 62 e etc. Ent.
1 900, saldo prest. 170. R. l.o
Marco, 7, 6.° and. s/ 605. Dr
Roberto 31-3024, 31.2687.
VOIKSWAGEN 1960, 1963, 1964,
otimo preco à vista. R. Barata
Ribeiro, 254, c/ porteiro. Tele-
fone 37-0273.

TAXI Volkswagen 62. Equipado
Ctimo estado. Vendo financiado
em 15 meses a cembinar. Rua
Real Grandeza, 238-B. 26-9992

TAXI Volkswagen 62-66, ótimo
estado, troco o facilito com 4 000
Av. Mem de Sá 253-B.
TAXIS CAPEtINHA - Completo,
nevo com nada consta. Nota fiscal.
Bartolomeu Mitre, 354, ap. 101.
TAXI GORDINI 1963, facilito
2 500 de entrada. Rua Visconde Pi-
r a i á, 106.
TAXI - Vendo Gordini 63, em
bom estado. Rua Aristides Caire,
132 -José.

TAXI VOtKS 63, 64, 65, 66 -
Supernovcs, equipadístimes, estu
tb troca a financiamento. Pça. En>
genho Novo,' 4, garagem. Tel.
29-4303 - Oscar.
TAXI CHEWCHÉT 51, mecânico,
equipado, pneua noves, mecani-
ca e lataria impecável, facilito.
Rua Antunes Maciel, 367-A.

TAXI 62 — Volkswanen, 7 000,00
16 á viila. Rua Enganhairo Naia.
r* 42 - Abolição.
TAXI - Vendo Chevrolet 53 por4 100. Ver * tralar na Estrada do
Tindiba n.» 2 842 - Taquara.
TAXI Chevrolet 46 - Taxi aferl-
oo, tudo em otimo estado. Pron-
'o para trabalhar, Catumbi, 22.

TAXI DKW 66, supernovo, afe-,
rido, à vista ou fac. Condições
a combinar. Rua Riachuelo, 48
3.». Telefone 32-4555. alé 12h

VEMAG 62 - Vendo, troco
facilito. Av. Suburbana 9 991 —
Loja CID - Cascadura.
VOLKSWAGEN 63, 64, 65, 66,
revisados e equipados 100%. Fa-
cilito 24 meses. R. Russel 32-A- largo da Gloria. Tel. 45-6595.

VOLKSWAGEN 66, com
apenas 2 800 de entra-
da. Longo financiamen-
to. Rua São Fco. Xavier
n. 189.

Er.todo fio zero.
Vários acessórios.

Celso,
Nunca bateu.
Facilito. 26^8214
VAUXHAU 

"51 
- Volox, em ex

cepcional estado. Faço qualquer
prova. Vando ou troco p/ Dau
phine. Tel. 23.9055. Sr. João.
VOLKSWAGEN 1960, 63, 64. 65
— Todos a qualquer prova. Ecui-
pados. Diversas cores com entra
das a partir de 1 600, o saldo em
varies planos, desde 164, mensais,
Leva na hora. Rua Conde Bon
fim, 645-B.
VOLKSWAGEN 64 - Olimo esta-
do. Vendo bom preço à vista. —
Av. Bartolomeu Mitre, 846 — Loja
B.
VOLKS 1963 e 1965 - Equipados,
vendo, troco e facilito. Rua Had-
dock. Lôb_o,_382. Tel.i .34-2458.
VOLKS 64, superequipado, único
dono, à visla, bom preço, estu-
do troca ou -facilito. Rua Haddock
Lôbo, 74 —Garagem.

VOLKS 64 — Superequip., pou-
co uso, nôvo de tudo, 4 650 à
vista. Facililo c| 2 200 de en-
trada. Av. 28 de Setembro, 25.
1^.^34-4876.

VEMAGUET"ó4, estado
de nova. 2 000, saldo
longo prazo. R. São Fco.
Xavier, 189.
VOLKSV/AGEN 1963 - Equipado,
entr. 1 500, restante 20 rreses.
Ag. Viana. R. Mariz e Barros n.°
724.- Tel».:" 48,1403 t 28*7791 j-.'.
VÓLKS 61 - Sincronizado, su-
perequip., nôvo, 3 £00 à vista.
Facilito cl 1 600 de enlr. Av. 28
de Setembro, 25. Tel. 34-4876.
VOLKS 66/67, superequip., vendo
urgente 6 180 à vista. Facilito c|
3 100 de enlr. Av. 28 de Setem-
bro, 25. Tel.: 34-4876^

ÍAXI DKW 1963 - Pouco rodadu.
Entrada 3 COO, o retto bem fa-
cilitado. — Ver na Rua Afonso
Pena, 95/102.

TAXI Aero Willyi 62 — Revisa-
do, eouip. NCrS 3 500,00 de entr.
o rest. financ. a Icngo prazo —
Rüa $8p Francisco Xavier n. 3C-A.
TAXI VW 64, em perfeita esta-
do — Vendo tó hoie, R. Fernan-
:ic« Guimarães, 53, cj João Fer-
reira.

VOLKS 62 - Est. impecável, mí-
quina ótima, azul cjôlfo, equip.,
cl radio Ali Transistor de teclas,
tranca porta-luva, capas, tranca
etc. Carro ótimo, 3 900 a vis-
ta. Facilito c! 1 900 de entr. Av.
28_de_Setembro,_25^Jel; 34-4876.
VOLKSWAGEN 

"1966 
- Equipado,

entr. 2 500 restante 20 meses.
Aq. Viana. R. Mariz t Barros n.o
724. Tels.: 48-1203 e 28-7791.
VOLKSWAGEN 1961 - Equipado,'
vendemos com pequena entrada,
rest. em 20 meses. Ag. Viana.
R. M-riz e Barros, 724 - Tels.:
48-1403 e 28-7791.

VOLKSWAGEN 64, óti-
mo estado. Pequena en-
trada, saldo muito faci-
litado. R. São Fco. Xa-
vier, 189.
VENDE-SE VOlKS 60, irunsf. tm
67, ettadn excepcional, azul allán-
tico. Trntar Rosário, 168, 2.°, kl
4,_ ISAC.
VOLKS 59 - Alemío. TÍãnsf. 6ôT
Superequip., Motoradio 67, tala
larga, extensores, vol. esperte,
napas, cx., motor, susp. 100%,
faróis cibiè. Preço 3 180. Visla.
Carro impecável, não ac, centra
prop. Trotar Carlos Augusto. Fo-
ne 43-532-1. Das 10-12 e 14-18 hs.
somente hoje. ^^
VOLKSWAGEN 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, carros revisados sujeitos
a qualquer teste, entroda a parlir
de 1 500,00, paqamento em 10,
15, 20, 25 e 30 meses, presta-
ções desde 156,00 sem parcelas

Kombis e
caminhões

Médios e grande;, fechados
ou lanados. Para entregas no
GB e municípios vizinhos. Pre-
cisa-se. Tratar na Rua Conde
Agrolongo', 245 — Penlia.

Locadora Júnior
aluga 67

_ . ... Itamarütys, Knrmann-Ghias,
VOLKSWAGEN 66, equipado ejVolks, Kombis, equipados comrevisado, otmio «stado He ecn- , ,.

2 000,00 rat'10' coni ou ?em motorista
Rua da Passagem, 98. Tels.: —

46-3800 - 46-1336, filiado ao
Diner's Roaultur.

VENDE-SE KARMANN-GHIA 65 -
Rua Henrique Scheid 90. Telefo-
ne _ 

- 
_29-14 30.

VOtKS. 1959. -f Vendo bom esta-
do geral. Ver depois das lOh. R.
Cesario Alvim. 10. Tel. 46-2900.
VEMAGUET - Compro 2000 de
entrada, ?00 por m«s. 1963 em
diante. 36-)618_á noite.
VENDE-SE uma camisneta fecha*
da Chovrolof «no 1946 na Rua
Profassõra Ester de Melo, 226-A
(Benfica),

. 64 e
62 — Otimo est. Toda prova —
Vendo, troco, fac. R. João 

'Ro-

mariz, 119 - Ramos - Tel.- .
30-9684.

CAMINHÃO CHEVROLET 1954 -
Vendt-s» c! toda armação dn lo-
na, preço do ocasião. Ver Posto
Viana. Rua Arquias Cordeiro n.°
870 - Enn.de Denlro.
CAMINHÃO MERCEDES LP 321,
61 62 100% de todo. Vendo
12.000,00 à visla. Ver 2a.-leira
- R. Capitão Abdain Chama n L
150 - Viaduto de Benfica.

carro passeio. Tratar: Run Mc
feiro da Luz, 300 cu pelo te
29-1747 -'Agua Santa.

VENDE-SE l
lional N.V.
de Mercede;
pintura novo

fl»rva;ão. Entrada NCrS
t 12 x 500,00, sem juros
combinar. Barão do Bom
ro n.o 1 115.

Reli-

VOLKSWAGEN 66 - Linde còr.
todo equipado, troco • financio.
Rua B. Mesquita, 174.
VOLKSWAGEM 65 -
todo equipado, treco
Rua B. Mesquita. 174.

Linda côr,
¦ financio.

VOLKSWAGEN 64 -
todo equipado, troco

ntermediirias e sem correção mo-iRu° B- Mesquita, 174

Linda côr,
e financio.

netária. Não é consórcio, você
dá a entrada e leva o carro. Av.
Almirante Barroso, 9Í-A — Tel.
42-6138^ _
VOLKSWAGEN ,67 - 2J> série, ci
garantia, troco • facilito VW 63,
pouco '.'sa, únícn dono • equipa*
do, troco « f?cilito. B.-.<e 4 400 —
Rua Francisco Euqênio 268-A —
São Cristóvão.
VOLKSWAGEN" 67~~- Vendo em
estado excepcional, todo equipa-
do, pouco rodado. Prc;o NCr$ ..
7 300,00. Tcl.: 29-8266.
VOLKSWAGEN U - Otimo 

"esta-

do. Pr»st?;õos desde NCrS 250 -
Estudamos outras alanos — Cl-
PAN - R'.'a Senado, 329, 22-1914

32-5744 — Estacionamonto in-
terno — Aos sábados «té 18 horas

Domingo» até 12 horas.
VOLKSWAGEN 1967, zero km,- fir
nancio parte. Tr?lar tel.: 2327 e
23M_-_Nov»Jq'-.-..'_- R-.th.
VOLKSWAGEN 6o - 

"lóiaT 
Côr

anza-prata". Estado de 0 km/Veh-
do hoje pela melhor oferta. Ver
o tratar com ITC, na Av. Gomes
Freire, 333. Tel.: 52-0133.
VOLKSWAGEN 62 e 65 - Equip.
e s/equip. Ent. NCrS 2 000 o
NCrS 2 650,00, saldos 15 meses.
Lavradio, 206-B. Tel.: 42-0201.
VEMAGUET 1962 - Novissima,
equip., mecânica e lotaria 0 km.
Vendo, troco, facilito. Haddock
Lobo, 386. Tel.:' 28-0071.

VOLKSWAGEN 63 - Tedo equi-
pado, linda còr, troco e financio.
Rua_B. Mesquita, 174.
VOLKSWAGEN' E DKW VEMAG
1967 OK — Não perca tempo e
dinheiro! Em Volks Belcar, Verna-
gúef ou Fissore 1967 OK só NO-
VA TEXAS - conccssicnária DKW
lhe proporcionará o melhor ne-
gócio da Cidadel Todas as co-
res inclusive o novo modelo "S"
de 60 HP. As menores entradas,
os maiores prazos de financia-
mento, a maior avaliação na tro-
ca. Av. AÜántica, esq. Dia'ma
Ulrich (Ccpacabana)) e Av. lha-
reclial Rondon, 539. (Est. S. Fran-
cisco Xavier).

VOLKS, 194(5 ,->-•. Superequipado;
volante emcipado, banco inteiro,
radio, cefre no porta-luvas e zzpò
7 Rua S. Clemente, 84. - NCrS
6 500,00. Aceito treca

Poníiac 1904/651

CAMINHÕES Chevrolet 48, redu-
zido, 46 canadense, mecânica,
pneus como novos. Marquês da
Oiin.-la, 80.
CAMINHÃO OPEL 54, feixe de"
molas duplo, freio a ar, todo re-
formado e 6 pneus novos, ven-
do c facilito parte. R. Ferreira
Pontes, 124 _ Andarai.

das Bandeiras. Pòslo
frente à Remington —

, CATETE — Vende-se ou passa-sa
o centrato de uma oficina mt;S-

 nica em uma lcja de 6m da
* caminhão lnterna-1 ''ente por 20m de fundos, centra-
84 '— Ano 62 MaqJt0 nòvo de 5 anos e alucjuel dt

reformada, pneus 8 250,00 mensais. Rua Andrade Per-
6 000,00. Trat. Av.l!í!ííi _42'A' Sr- Genaro.

Esso. Em
Fundação.

AUTOPEÇAS E REVEND.

OFICINA automóveis, alvará com-'
pleto, nem equipado, contrato 3
anos, muito barato e renovável.
Vende, motivo viagem. Rua 24
de Maio, 1, Sr. Mário. Tel. ...
37-46Ü3 de dia e 57-1585, a noi-
te.ANTENA elétrica, nova, para

li0Ín?a,0ntVtI" -nC99°i, "'• 
ÍOFICINA automóveis - Copai36-2034. B-9 h. 20-22 h. cabana, alvará completo, benJ

PEÇAS da Cadillac, vendo, tenho equjpada, contrato barato de 6
todas, inclusiv» parte lataria, rá- anos. Vendo, motivo viagem —
dio etc. Rua Joaquim Palhares Sicji-eira Campes, 298-A, Sr. Má-
n. 595 - Tel. 48.8412. |rio, 57-4603 de dia e 57-1585, 6

RADIO Blaupu,
vel, nôvo, tcl.
20 às 22 horas

ikt Essen, autemó-
36-2034, 8 ás 9,

noile.

CAMINHÕES - Chevrolet 64. „|cumentos
Ford, F-600. 58. est. geral, come1
novos - Vendo c facilito — R.
Uranos, 1 180 — Pôito Esso.

VENDEM-SE 2 taximetros, 1 ca-
j pellnha e outro 3 listas, c do-

Pra;a Marechal Ànco-
ra. Tratar na bomba do gasolina
c| Sr. Chagas.

CAMINHÃO CHEVROIET - Ven-
do 1966 - 65 - 64 - 63 e um
Ford F-7 1952. Ver c tratar na'va Conde Bonfim, 796, cem o

Jaime.
Incrível que pareça mas Z\^ ,. 

' """ ~
. ... I CAM NHÃO FORD 42mais bonito automo-|ca ^c

vel do Rio, iguõl a um 1967,'p
0 km Mecani-

ca, precisando apenas de
pequenes reparos. NCr$ 50,00.

hidramático, 8 cilindros, dlre-ITel

çâo hid., freio a

52-2323.
ar, rádio,

docum. diplo. liberado. Tel.: ..
37-4948.

Volkswagen
1960, 61, 62, 63, 64, 65,

66 E 67

Capas e rádios
TEL.:

e
28-5078

CAMINHÃO CHEVROLET 63 -
62 - 61 - Em estado de 0 km
— Toda prova. Vando, troco o
facilito — Rua Cindido 'Benicio
n. 1 219 - Pr»;a Seca.

CAMINHÃO - CHEVROLET 67 -
Vende-se c| carreçaria reforçada
e totalmente segurado p^r 10

meses. Pneus novos, còr palha.Temos várias cores, com pe- Ver Pcsto Esso. Av. 28 de Se-
quena enlrada, rest. a longo ;tembro, 94 —Sr. Fernando.
prazo. Agência Vianna. R Ma-j CAÍÍINH6ES:: BÁSCUÚNtÍs""-
ris e Barros, 724. Tel. 48-1403,Ford e International. Bom esta-

NCr$
30,00

140,00

OFICINA mecânica em Vila Isa-
bel, capacidade 10 carros, vendo.
fíun Barão Sao Francisco, 3-10 —
Fone: 384745. __ *i
VENDE-SE oficina de automóveis.
Aluçja-se e treca-se com toda per-
ramenta. Tratar local. R. Rocha!
Fragoso, n. 31, com Antônio ou
Jctc.

MOTOS - LAMBRETAS V
VENDE-SE uma motocicleta Mo-
nnrque,. Rua Padre lldefonso Pe-
nalba, 511-A — Todos os Santos»

Napa a partir de
Courvin Monza ,
Tyrama trans  55,00JvêndKse

Motoradio M. nôvo *
farol moderno VW.

bicicletas -
triciclos

Lateral em cores ..

R. Francisco Eugênio 268-A

__ um triciclo em perfeito*
155,00|cstado NCrS 150,00. Ver à Vila
50,00 Cindida, 16, Irajá, subir a Capitão

30 00 A['fltiir Martins.

Volkswagen
1967 0 km

Vendemos diversas cores. En-

45-8187. Av. Osvaldo Cruz,

VOLKSWAGEN~5:f- VcndiTliíj,r;idú 2.600,00 mais 24 presta-
mSo, em ótimo eslado de conscr-lcões de 365,00. Ag. Vianna.
vaçao. Financio c^m "

CAMINHÃO 6/7 ton. -
Precisa-se. Washington
Luís, 50-A.

Toca-fitas
Muntz)

vajyo^FJr.auckL-Cim 1500,00-delRua ívíaris e Barros 724 tels l'-"™-entrada. Prest. de 150,00, Rual;s uò; 1« 7791 
>e"-nient0

Terdoro da Silva, 419-A - Treco. 2SlÍ22ÍÍ£°l"?.!:  

VEICULO d-
Ford F-100 -
lado de nova,

NCrS 2 850,00.
173.

Compre. Completamente ins-

(gtalado no seu carro por apenas
jNCr$ 330,00. Otil Imp. Exp.

carga camioneta -Ltda. Rua do Ouvidor. 169, gr.
Furgão.separada, e-,30K Inf. pl tel. 43-5233.

BARCOS E LANCHAS
rÀNCHÃ" BRAS1MAR, esporte, 22
pés com metor Internacional ib-
minoso, 1 ano de uso,' fabrica-
rio 1966. Facilito ou troco part
automóvel - Ver no lat* Club»
Jardim Guanabara. Tratar tel*.:
2337 .2338. N. Içuatu - Rutfi.
LANCHA NOVA com 

"pia, 
gela-

deira, mesa, motor Ford 161 HP
vendo, Franklin, 23-2317, 43-6483
- 49-6183.

DIVERSOS

o de via-:"
Ruo Livra-

VOLKSWAGEN 62" - Em perfeito
estado, pneus b|b., capas prole-tores dar colunas. Rua Teodoro
da Silva, 753.

VOLKSWAGEN 1959 - Pérola
bca conserv/ção, ótima mec, tro-:.,,.. „..,,,. ,, r . . , . .,
co e fac. até 15 m, ci i £00, de VOLKSWAGEN 64. Ven

Tíòãi. C°ndê Bon,im, 577'A ~jdo à vis,a- ^ 350. Ofi
ma oportunidade. Ver

VOLKSWAGEN 1966/67, pouco ro-
dado, est. de nôvo, eauip., vendo,
iroco, facilito. Haddock Lôbo n.°
386.. Tels.: 28-0071 e 28 65,96.
VOLKS 63 — Superequipado, ex-
cepcional estado, bcm preco à
vista cu troco. Av. Heítcr Sc': 

"

57/301 - 48-7183. _
VOLKSWAGEN 

"65, 
eauip., ume

ióia, cemo nôvo. Vinde, troca e
faci'ila. R. Ccnde Bonfim, 426.

VOLKSWAGEN, Kombi, KI.GWa
1967, zero compro, pago i di-
nheiro. Tratar Sr. Samuel. Rua
Bento Lisboa, 106, Catete. Sigilo
absoluto;
VOLKSV/AGEN 1967,- zero, di-
vers.-p cores, vendo. Aceito tro-
cas 61, 62, 63, 64, 65 como en-
trada. Ver Wilson King. Rua
Benlo Lisboa, 106 - Colete c/
Pampsnst.

VENDE-SE um F-IC0 PicVUu, se-
minova. Ver Av. Antencr Navar-

iro, 81-A -_Brás de_Pi"a.

IVOLKSWAGEN 65 - UirTdono
excepcional estado de conser-

t- , . r-psrTWlR. São Fco. Xavier, ^89\kf:'-I-" e ',c--': 2° "¦""VOLKS 1959 - Rádio, capai, elc.

Estudo financiamento. Rua Con-j
de de Bonfim, 539.403.
VOLKSWAGEN 67, azul real,

Sr. Jorge.
Barão de Mes-om 2 200 entradi

jquita, 218. 28.3328.

[VOLKS .59 ¦ 67~OK, carro» ho-

VOLKSWAGEN 60 e 64 - Otimo
estado, equinados. Entrada a pir-
lir de NCrS 1 000,00 - Saldo fi-
nanciado com juros bancários — I
Av. Calógeras, 23 (Castelo) ou;
Rua Barata Ribeiro 200, loia C.
(C^nacabana).
VENDÉSÉ" - ¦ Mítívõ vráiiTm i
Volks 1964 — Bom preço à vista, jTratar rua Pinto Guedes, 92 ap.
C-01 - Tijuca.

Nrvocj
Sua!

VOLKS 66 - Simca 65
e bem ernservodra. Vf,
F!ávia Fnrne-e, 47 - Paralela
Av. Brasil. Bcnrucesso

pou- VOLKS 60 — Transf. 62 - Emívos laoerequipados Financio c/IVOLKSWAGEN íco rodado, na garantia, forrasãolétinio estado. Vendo Rua dn Ro.' 'clara, bcm proço. Urgente -jcha. 325, ap. 101
54-3017. 'hc-ríi.

ontr,
Depois )3jfro

fco.

a partir de I OCO. Saldo den
s. pcssibfli^edes. Rue''SSo
Xsvier, 374 - Maracanã.

lüdej ótnv
ta i
202, tel.i 54-1316.

Azul, nôvo ;
estado. Vende â vis- 

'¦*

parte. R. Metcso, '*,

WILLYS
com sua prática
RURAL LUXO

)3L AGÊNCIA
4 CAMPO G1SNDE DE

. /AUTOMÓVEIS LTDA.
Av. Cesario ds Maio. 953

. Grande • tal.: CETEL 94-153B
Praia do Flamengo, 244
ttl: 45.3."62 - 25-9776

NÃO FIQUE "PARADO"!
INFORMAÇÕES 00
láb, CONSÓRCIO
s& NACIONAL*^ WILLYS.

TRANSFERE-SE uma placa de au-
tomovel, DEZENA, com ou sem
o carro. Tratar pelo telefone
57*7787, Sr. Ernesto — Horari»
comercial.

CAMINHÕES
CHEVROLET BRASIL )¦

COCA-COLA REFRESCOS S.A. vende, no estado, 4 uni-
dades 1963, 2 unidades 1964, pela melhor oferta. Ver na ES-
TRADA DE ITARARÉ, 1 071, com o Sr. ROMERO, no horário-
comercial. \

As propostas serão recebidas até 2ó do corrente no alma-
xarifado em envelopes fechados. A Companhia reserva-se o
direito de recusar as propostas caso nào atinjam o justo valor.
Pagamento contra entrega. (P

y:t
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O JB HA 75 ANOS
O JORNAL DO BRASIL de 20-9-1892 noticiava:

Anarquistas presos ein Paris.

Incêndio dcstrói palácio cm Budapeste.

A Eleições municipais no Rio Grande do Sul.
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ZONA CENTRO
CENTRO

•

DIVERSOS 
ANIMAIS E AGRICULTURA ..
UTILIDADES
MÁQUINAS - MATERIAIS ..
ENSINO E ARTES
EMPREGOS 
SERVIÇOS PROFS. DIVERSOS

7 e

Cruzadas .
Agenda . .
Granjas . .
Horóscopo

APARTAMENTO — Vende-s., qt.,! '• * quarto sep. bsnh. C07.„ quar-
ll., «.*., com ou sem móv#>is.ito c dep. empreg., área. Preço:
Ruj Carlos Sampaio 319, ap. 902.!NCr$ 25 000,00 com 50% fin.
Trotar no local. 2 anos. CIVIA - Trv. Ouvidor 17
A PRAZO 

"cl"8 
de enf S^'(Div- d" Vendas 2.» andar). Tcl.

vazia n| cenlro cl 5 qtj. etc Tel ) 
22-1848 de 8,30 ás 18 horas.

23-3042 e 32-5855 - Trat r'I (Sindicoli-otlo Corr. Resp. P. Pi.
Mig. Couto, 27, _ 4.° and.'Ter^21 ~ CRECI 640),

AMPLO ap. cl saleta, sala, gde.
qt., banh. cj boxe, área, coj. (

qt- Pi emp. e WC, vazio - R.
CENTRO - Para «n„eB, vaqo nil ^B~^c" w T 

2A"W°'
Rua Washington Luís, ap. com sa-í LARANJEIRAS _ Vendo Rua la

AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS

rit. Amazona» — Ver Argemiro
§ü!ÇÍ° "-" 45 - CRECI 743.
AVENIDA BEIRA-MAR - Vdõ. c/
300m2, c| visla panorâmica, mag-
nifico np. c| 3 dorms. cj arms.,
salão, 3 banhs. sociais, amplas
deps. e garagem pl 2 carros. —
NCrS 190 000. Tr. c| o Sr. FLO-
RENTINO - Tel. 23-3368 - CRE-
Cl 2S6.
APARTAMENTO vazio WTqua~r"
tos, s. c. b. gr. área. Fac. pag.
Praça João Pessoa 4 ap. 11. Clin-
ves por favor no ap. 10 Tr.
42-2294 - Pereira.

CENTRO

tapa - Avenida Mem ds Sá, n.o 147Rodoviária - Estação Rodoviária Novo Rio, 2 o ioi- 20sSao Bo„a - Av. Rio Branco, 277 _ loja E - Edif. S. Bor|a
70NA SUL

Botafoqo - Praia de Botafogo, 400 - SEARSCopacabana - Av. N. S.» de Copacabana, 
"òlO

Flamonqo
Pôstn 5 -
IPANEMA

Galeria
-Rua Marquês de Abrantes, 26 - loia E

X,- ,,-S'1 rie Copacabana, 1 100 - loia E- Rua Vi>conde de Piraiá, 611-C.
ZONA NORTE

Campo Grande - Av. Cesário de Melo, 1 549 - AoGuandu Veículos u'

KlZ'J.1,1 
~ 

£.' Sub"rb8"»' J0 "6 - Largo CascaduraMadureira - Estrada do Portela, 29 _ loia EM.iar - Rua Dias da Cruz, 74 - loja BPonha - Rua Pffnfo de Oliveira, 44 - loia MSao Cnslivao _ Rua São Luís Gonzaoa, 119-CTquca - Rua General Roca, 801 - loja f-
ESTADO DO RIO

Duqu._ da Caxias _ Rua José de Alvarenga, 379Niterói - Av. Amaral Pei.volo, 195 - grupo 204Nova Iguaçu _ Av. Governador ArrWal Peixoto, 34

da

MAPA DO TEMPO - JB
/ ;  .. ~ "'.'""~'~7~r~~.~."~~rr.'.'~

rm:^mès-^-rm*^ ¥
l. 1 \ Cl •?!'—?"'T'^^ \ ¦¦

i rm «,„ 
\-MÉjá^'" ' %

%m. °™ w\* ••'¦¦¦ ~
L-.....;,v:., - -.Tv ,_^_ _

CENTRO — Vendt-s» apartamen*
Io d» sala • quarto conjugado,
banheiro completo • kitch. — En*
trada da NCrS 7 000,00 • o sal-
do om prestações da NCrS 430,00.
Var na Rua Itandro Marlins, 22,
ap. 520 - Tralar om MELLO
AFFONSO & CIA. Ltda., na Rua
Conslanea Barbosa, 125, 1.° an*
dar. Tais. 29-2092 • 49-3261 -
M.i.r, ou na Av. Princaia Isabel,
323, grupo 1209. Tal. 36-2767 -
Copacabana.
centro-'- Vendo; apr 305
Praça Jcão Pessoa 9, vazio, com
2 quartos, sala, coz. dep. com
50% de entrada restante faci Ir
tado. Ver no local, inf. Rua do
Re;ende_26._ Te[._ 22-2972.
CENTRO - Vendo um p7ediõvario com loia e 2 aps. área
7,50x31, delalhes, Rua do Re-
sende 44, entrega imediata.
CENTRO - Vendo 2 boxes paracarro. Av. Passos c| Pres. Vargas.
Tralar cl Décio. Tel. 43-0519 -
CRECI 42.
CENTRO - Vendo ap. quartõ~ê
saia sep., con;., banh., área com
tq. Av. N. S. Fátima. 74 - Fo.
cilito part-
43-9798.

CENTRO - V. ap. sl, qt., conj.
banh. completo, -co:., americana
Kua 20 de Abril, 6 - 304 -
Pinto - 23-5466 e 30-2550.
CENTRO - V. ap. 2~7|Í.~7T,
coz., banh., área cj tanque is va-
randa de frente, sinal 2 mll, 4
mil na escritura, 25 parcelas de
250 s.j. Rua Barão da Gamboa,
150 - 205 - 23-5466 e 30-2550.
Pinto.
EXCELENTE ap. conjugado, iá dP
vidido em sl. • qt., banh. e kit.
e área de serv. com tanque sinal
7 mll, visitas 42-7172 e 42-5858.
CRECI ,1133." _

A) EM OÈ SA _ Vehdo-ap. con|.
. área e tanq. mcbiliado -

Preço 12 000, cj 6 500 á vista,
esto em 1 ano - Dr. Renato.
16-6823.

njeiras, 550 ap. 906, tudo gran
de, salão, 3 qts. dep. emp., gran-
de parque recreai. Tol. 22-4163
Mario — C. 610.
LARANJEIRAS - Apartamento 2
quartos, sala, copa-cozinha, ba-
nheiro, área c| tanque, dep. em-
pregada e garagem de frente, va-
zio, Ta. locação. Vendo à vista
ou financiado. Tralar Rua do Ca-
tete, 274 s! loia, 202. Tel. ..
25-6841. CRECI 731 - Alexan-
dre.
VENDE-SE o apartamento 601 dê
frente com 2 quartos, sala e de-
mais pecas completas na Rua das
Laranjeira;. Tratar no local.

BOTAFOGO - URCA

APARTAMENTO COPACABANA -
Sala, quarlo — Rua Constante Ra
mos 131 ap. 407. Vazio. Chave
no local.
ATENÇÃO! Copacabana. Ocasião
- Vendo «p. de sala, 3 qts.,
deps. compls. e garagem. Saída
do inquilino por n/conta. NCr$
50, c/parte em 2 anos. UNIL -
Av. Alm. Barroso, 6, gr. 911
Tel. 32-8858 (sábado e domingo
27-7223), corretor resp. José Mau
ricio Ribeiro. CRECI 194.
ATLÂNTICA - Vendo ap. luxuo
sam. mobil. c| tel. 75 mil com
50 entrada, saldo fácil, ou es
tudo oferta à vista. Tel. 37-7704

PRAÇA MAUÁ - Vends-se ou alu-
pa-te casa na Ladeira Felipe Né-
ri 17 com 6 amplc* quartos, 1
sala, grande cozinha, 2 áreas e^ATENÇÃÕ"

dependências — Tratar d em ótimo

ATENÇaO — Raro e único nego-
cio. Vendo na Praia de Botafogo,
vista maravilhosa pari o mar,
apartamento composto de hall,
ampla sala dupla, banheiro, quar-to. Sinal de NCrS 400,00 na pra-messa, NCrS 400,00 prestadas de
NCrS 150,00 e saldo financiado.
Tratar tols.: 260281, 46-7603 e
26-9401 ou com Anita Gelbert,
diariamente das 9 às 2] horas —
Preço: NCrS 14 600,00. - Raro
negócio. - CRECI 763.

de
Waldir. Tel._ 43-1S0O.
RÜA WÀS"HiNGfÒN"Turz;~95rep
1 104 — Vendo com ampla sa-
Ia e quarto, banheiro completo

Enlr.

Praia de Botafogo,
d., ap. c| 300 in.

APARTAMENTOS - Vdo. 1 sl
qt. sep. e do 2 e 3 qts., com
dep. compl. à vista ou a prazo.
Aceito financ. c] sinol, Fiam., Co-
pacabana e Tijuca. Tratar diária-
mente à Av. Nilo Peçanha, 151
sl 210. Tel. 42-2191 - CRECI
489 - Rodrigues.

COPACABANA
do ap. de sala, 2 quar-
tos, varanda de frente
envidraçada. Rua Bara-
ta Ribeiro 207 - 302, à
vista 20 000, estudo f i-
nanciamento.

Ven-IRUA JOAQUIM NABUCO, q. da
praia, vendo «m prédio com 2
P andar, com 2 salas, 3 quartof
c| arm. emb,, varanda, copa-eoil-
nha, de;>s. completas p! emprega*
das, todo atapetado. Pre;o NCrS
85 000,00 com 50% sinal, saldo 2
anos. Tel.: 52-3190. CRECI 768.

COPACABANA - Vendo vazio
ap. Preço 25 000. Ri Conrado
Niemeyer, 28J801 - Tel. 42-5772
- CRECI 480.
COPACABANA - Vendo vozio,
3 qts., salão, garagem do fren-
te de luxo. Preço 65 000 a comb.
R. Rodolfo Dantas, 93 - Cha
ves cj o porteiro Antônio. Tel
42-5772 - CRECI 480.

AGENCIA FEDERAL DE IMÓVEIS
— Compra para cliente, 2 aps. de
2 qts. Av. Rio Branco 185, 21.",
sl 2 116, 52-4211 - CRECI 731. COPACABANA - Vendo ap. .de
AVENIDA ATLÂNTICA - Vendei- "' 2-qh- *'• fre",e' «•««>«*

COPACABANA - Posto 5, vendo
vozio, ap. cobertura c| 400m2, 4
qts., 2 salões, superluxo, visto
p| o mar, grande terraço, gara-
Bom. Preço 200 000 a comb. Tel.
42-5772 - CRECI 480.

se ap. de sala e quarto separa
dos, cozinha banheiro. Andar
alto. Tralar tel. 31-3200 - Carlos
Augusto.
APARTAMENTOS'r---Vendem.se na

Preco 50 000 a comb. Ac. Caixa
cl sinal. R. Rodolfo Dantas, 91,
precurar o porleiro. Tel. 42-5772
- CRECI 480.

RUA RAUL POMPEIA - Vdo. ap.

LEBLON - A melhor efarta em, LEBLON - Apartamentos d* man.apartamento de tros quarlos, área1 da categoria, na Praça Antero da
privativa de 126 m2. Obras inl- Quental. Quatro quartos d* fran.ciadas. Entrega em 30 meses, -te, prédio sob pilotis em contriInformações também no Stand, na! do terreno com três vagas de ea.
Av. Alaulfo de Paiva, esquina do! ragem. Acabamento de alto lu>TcAntero de Quental. - Incorpora-! Visita o póslo de informaeíes, na
jao •_ Construção de H. C. COR-iAv. Ataulfo da Paiva, esquinaDEIRO GUERRA l CIA. - Av

sl. e qt. seporados, coz. banh.'Rio Branco, 173, 14.° andar —
de fte. ent. vazio, 2." arid. pre- JeK_31;ljl95_—JCroei 706).
to 21 mil cj 10 de ent., saldo| lEBLON - vTndísT^Txi^íti
em 2 anos. Tratar tel. 42-2191
CRECI 489 - Rodrigues.
RUA RODOLFO DANTAS ap. vdo.,
fte., sala, 2 qts., atapetado, coz.,
dep. de emp,, área de serv., pre-
ço 50 mil cj 50%, saldo om 2
anos ou à vista a comb. Ver lo-
cal n. 91 ap. 701.
SAIA, 2 qts., deps., fte., vaiio.
Vdo. NCrS 55 000. na Bulhões
Carvalho. FRANCISCO TORRES -
48-4110 . 52-4133 (CRECI 26).
VENDO ep., frenle c| 3 qls.,
c| armários embutidos, sala, de-
mais depend. complet., inclus.
garagem, entrega imediata, na R.
Constante Ramos. Angel Estovez.
42-1599.

apartamento eom -2 quarlos, sala,
coilnha, banheiro sccial em côr,
área eom tanque, banheiro dc
empregada. Todo pintado em óti-
mo estado da conservação — En.
troga-se vaiio. Entrada* de NCrS
14 500,00 a o saldo em prosla
çoes de NCrS 625,00. Ver na Rui
Tubira, 8, ap. 102, junto ao Cam-
.Ç2..20 "lamenate; Tratar cerni
MELLO AFFONSO & CIA. LTDa!
Av. Princesa Isabel, 323, qruoo1209. T.I.: 36-2767,' ..VI
Constança Barbosa, 125, 1 ° an-dar. Tcl.: 29-2092 - Méier.
LEBLON - Vendo ap. de f| c2 1*t't.t\., coz., dop. emp. eoar. NCrS 50 000 ,i vista. AcCx, ci peq. sinal 42-5772 - Cre-

480.

Antero do Quental. Incorpora-.-/-, i
e construção de H. C. CORDEI.
RO GUERRA & CIA. LTDA. -
Av. Rio Branco, 173, 14.o ancar- Tel. 31-1895 -_(Çreci_7061.

GÁVEA - J. BOTÂNICO
ATENÇÃO — Incorporação Civia- Estrutura pronta « em elvona-
ria — Vendemos os últimos apar-
tajnontos da fronte, construção r/a
Cia. Pederneiras, na Rua J. Or.
los n. 5, esq. da R. J. Botânio
(a 50m. do Parque laje), com
222 m2, constando de 2 salas, 3
quartos el arm. emb., 2 banhoi.
ros, cozinha, quarto o dep. emp.,
garagom privativa. — CIVIA -
Trav. Ouvidor, 17 — (Div. da
Vendas - 2.o andor) - Tolofc-
ne 22-1848, das 8h30m às 18 h:>.
ras. — (Sindicalizado — Corr.
Resp. P. Piza - CRECI 640).

COPACABANA Vendo vazio
Ru., Wler,-, co.n 2 mYt^t'^.''1 ^

e demais dependências

:c% Prec
ent. Ver

SANTO CRISTO - Vendo prédioandares ou alugo, altos 2 sls.,
qts. e dep., baixo 5 qts.. .1

sls. e dep. .imóvel bom pararenda, NCrS 25 000, 10 è vista,
li financ. Comendador Leonar-
do, 57 — Chaves no 45 — Tratar

il. 37-6609.

CENTRO - Vendo ap. vazio de
frente com sala, quarto corn

(25 m2) separado, coz., banh. Rua
Alcântara Machado 36 trat. tele-
fone 43-1527.'CENTRO 

- Vendo 2 grandes"^
salão, 2 quartos, terraço, dep.
emp. Ver Rua Resende, 21 aps!
602 e 702, vazios, tel. 22-4163 -
Mario — C. 610.
CENTRO - VÍn"dõ~alT~sãiãr~3
qls-, vazia de frenle. Tralar Rua
do Rs-cnde, 44, preço KCrS
35 000,00.

SA"NTO CRISTC - Vendo ca-a na
Rua Comendador Leonardo, 27 c|
2 qts. ,2 sls., banh,, coz., quin-

CRECI 835. Te], '«!< f?0' bem amplas. Ver no lo-

TROCO. ap. frente, 2~qts. gran

CENTRO - Vende.se prédio na
Zona Bancária, |p|a e dois quar-
Io:, desocupado, 4Ê0 tn2 de área,
precisa ref erma. Tratar c próprio! diário
td. 58-1753. !¦! 301

de:, sola dupla etc. Av. Gomes
Freire, 602 por ap. pequeno «
combinar. 45-3603.
VENDE-SÉ - Aoãrtamento, 

"919,

da Av. Gomes Freire, 788, quar-
to e sais separados, cozinha, ba-
nheiro, j. de inverno — Base:
entrada NCrS 10 000,00, reslan-
te 15 anos pela Caixa — Tratar
pelo Telefone: 42-1679, das 12 às
18 horas. Sr. Sá.
VENDE-SE - Av. Henrique Vola-
deres, 110, ap. 21, com sala, 2
ql£., decends. completas, por ..
35 000,00, c' 20 000,00 de sinal

saldo ein^ 2 anos. Chaves com
porteiro. Negócio sem Interme-

Tratar: Trav. do Paço, 23,

19 milhões com BOTAFOGO - V.ndt-s. excelen.'
tralar no lo- I. apartamento d. frent», inde-

vassivel, claro • areiado, lodo
pintado a ótto, com sintaco, 2
por andar, com 3 quartas gran-des, sendo 1 com armários em-
butidos, salão, varanda, copa, <o-
linha., banheiro social em eôr,
com azulejos até o teto, grandeárea com tanque, garagem, deps.
completas d» empregada. Entra-
ga-se vazio - Entrada de NCrS
38 000,00 e o saldo em presta-
Cões de NCrS 1 000,00. Var na
Rua Voluntários da Pétria, 166,
ap. 501 Tratar em MELLO AF-
FONSO & CIA. LTDA., na Av.
Princosa Isabel, 323, grupo 1209.
Tal. 36-2767 — Copacabana • na
Rua Constanca Barbosa, 125 1 °
andar. Tel.. 29-2092 - Méier,
BOTAFOGO - ApartamStíT!
quarlos, sala. cozinha, banheiio,
arca com ttnque, dep. emprega-
da, frenle, vazio, prédio novo de
luxo. Vendo. Preço 35 000 no-
vos Ver na Rua Desembargador
Burle n.o 28 na portaria c! Sr.
rD^Aa'„c,u ,r,al8r ,el- 25-6841.
CRECI 731. Alexandre.

4 quartos, 2 banhs. e deps. gara
gem. Rua Quitanda 19 sl 710
J. C. Faria - CRECI 63 - Fo-
nes 31-3064 e 31-1023.
ATENÇÃO! — Vendo bãrãtíTsimõ

 ap. frente c| 2 sls., 1 qt., armi-
Tol. 57-5239 - CRE- rios emb., deps. empr. Preqo

NCrS 32 c! 15 entr. resto 30 me.
sei. Ac. Cx. Tcl. 57-3879.

3 salões. 4 qts., copajeoz., dep,
çcnip., grande, frente - 140 mil,
finnac. 2 anos. Inf. Av. Copa n
209, s 303 -¦ '  ---
Cl 590.

ATENÇAOI - Copacabana
Vendo ep. salão, 3 ótimes quar-
tos, banheiroí, demais poças —
Tel. 57-3879 - Linda vista mar.
ATENÇÃOI - Copacabana. Ven.
do conjugado, grde. sala, quarto,
Aceito Caixa, orm. embutido
Tal. 57-3879.

55 000 a comb. Tel. 42-5772
CRECI 480.
COPACABANA - Mude-Ve iioií
para Av. Princesa Isabel, 300,
com epenas NCrS 7 800, e o res

VENDO ap. 602, na M. Alfredo
Valadão, 77, esquina Fiqueiredo!,"-!.,, ¦ ¦ -
Magalhães, sl., 2 quortos e c!e-lLEBLON - Coberlura. Rua
pend. ccmpl. pi 48 milhões aj'no, .<" Cosia, 265, ap. C-Ol. -Ll. n „i. .„„ • ,combinar. Hab.te-se em dezembro. - Ent ¦ "u i'Y n° ' ciu,p.'j'

de 2.1 mll e 20 mll em -,m , 
"a 

fe?."1!*- cl° lux°- l c"!- e wc P
Tel.J 1-0860 - Dr Ru
LEBLON

-rr—r CASA -
Vm°-[terr. 12~sls.

APARTAMENTO NOVO - Melhor
ponto de Copacabana, coniugado,
banheiro e cozinha. Vista p[ mar
Rua Paula Freitas, 78Ü001 - Ver
no local - Preço: NCrS 25 mil,
sendo 10% sinal, 40%, escritu-
ra, -aldo em 15 meies — Tratar
tel._23-3582 - Dr. Renato.
ATLÂNTICA - Posto 6 - Entre-
ga imediata, 2 amplas salas, j.ínv., 3 qts. c| arms., 2 banhs,,
soc, fino acab., copa, coz. com
bfcnf., dep. empreg., gar., pint.,atapet. etc. 170 000,00 c| 501
financ. Visitas hora marcada —
Alexandre O. F. de Mayor Imó-
veis - 46-6648 _ CRECI 931

VENDO t.t. de franta na Praça
Arcoverde, situação privilegiada,
com 230m2, com 3 salas, 4 quar-
tos com 3 arms. emb., 3 banhei-
ros sociais, £ quartos d: empr.,
copa, coíinha, grande' área com
!<nque, garagem. NCrS 180 000tante em excelentes condições de

pagamento. Ap. 901,. de sala c
qt. sep., mais 1 qt. reversível
(serve para 2.0 qt.), banh. em
côr, cj box, cos. c| lugar pi ge-
ladeira, érea cl tanq. Posse ime-,. . -. ¦ . -
d.aia. Preço NCrS 34 000,00 com ' ° decorado- Com ou s/ ga
NCrS 7 800 de enlrada, em d»>. ragem.': T.: 56-3498,
$51 v^Ç-fi..2 900; em março 68JVENbÒ urgenfe facilitado aparta-

Sinal 90 000,00, restanle facilitado
e financiado. Tralar 52-3190. —
CRECI768. ¦¦£

VENDE-SE Posto 5 meio. Ql„ sa-
Ía sep., persianas, vulcapiso, gel,

Vendo conftr. em cent
35, c1 var. envid., 3

rWamhrÀ B , i"5'' ° cl15-' «nclo 1 duplo, 2
m Uli) ano.lcrlada, gar. p| 2 carros, iard.,

„ . ,. _ ,- .inlal. Preço 165 000, senrAiPredio novo, sala, 2 90 000 sinal, rest. financ. - Dr.' ' " 
naio - 26-6823.quarlos, sendo I c; armário cmbutido, copa-cozinha e tôdas as«temais depends. Ver Av. Ataulfoe,p,'ií'''; V- "°* 503- Tr'»" "ô- 1Umulo Moleda. 52-9020. CRECI n.° fin

COMPRO urgente p| Cx-, casa
grande mesmo precisando ropa*
ror, mas que tenha bom terreno.

anciamsnto jà aprovado - Co-
ntr* a ¦,«; , ¦ iiinHÕo do cDinurador. Décio Ls*iPARA PRONTA ENTREGA - Na Imóvel:. 22-8885 - CRECI 958.Rua Professor Brandão Filho, oli- 

S. CONR. - B. TIJUCAmo ap. de frente, acabado d.
construir e cl maqnifica vista, c _living do 35,00 m2, 2 quartos ten-l ATENÇÃO - Vando casa projedo um deles arm. emb. em ja-|tada por Sérgio Berriardes

nSS2900; '"' l"lho ó8 NCrS.mento em inicio de construção1 "ra™a. banh. completo, cozi- São Conrado confinando com o2900; em nov. 68 NCrS 2 900 e com ólima sala, 2 quarlos e de-"1"'1 com '.'-c0 m2, quarto e dep. Gávea GSIfe Clube, na Estrada
rlc ?,ro5,?-?°°5 mensais <*e NCrS mais dep. complelas e garagem.Ifmpreg. área, garaqem. Preço:'das Canoas n.° 210, em estilo565,71. Garagem em separado. ;Rua Barão de Ipanema. Telefone:' NCr$ 60000,00 com 50% em 12|colonial brasileiro funcional comAceita-se COPEG e Cxa. Econò-142-8571. meses. CIVIA - Trv. Ouvidor 17'üiolos aparento o madeira, com-

liámint. nn'!b.r!ltCer,e" 0V" ^õ l 
'VEND0 

ím"Tu"ÍI5i?~ed iTí7iõ~c";S! &V,'BÂÍ9 ye"d" ?-° a^,,r). Tel. PO«">,«'». 9rand. living, 80 m2

hbíS na al. C i fr,íi, „"SpÀp s""sd" Pela Av- Alii"'i» ¦ Rual^-1^8,.^ 8,30 às 18,00 horas. «'» ** iantar com lareira, cop.
- Pr.S A?/„, a.'. ¦ it in.a, 

PAoR;Air« Saldanha magnífico apar- (Sindicalizado Corr. Resp. P. p|2a « "V"*"* 
? «,4 1«'rlos, cem

Ouvido; HO'9 o ÍÍ", T1!1'?- 
R- emento, frenle, 4 quarlos c ar-|-_CRECI 640). armários embutidos, 2 banheir.

_|p!o jardim dc. - nverno, cozinha,
Vendeiiios ap. 12 banheiros sociais, dependências

5 000, de'de empregada e garagem — Pre
COPACABANA _"
conj., banh., kitch,

taldo em 13 meses [çoi 130 milhões ê* combinar. Tra-entrada
iuros. Tratar em Cunha Mello ítar 36-6288.

Imóveis. México, 148, lio ssla TTcMníí •X7-~r r~
1 105 Tel liiiWH _ roer HÀ"VENDO 

- ótimo ap. quarto, sala,
Fr.oA^.h.,. ~ 

C--C-i-8-Ã^ dependências. Raimundo Correia,
COPACABANA - Otlmo ap. luxo,l34l| 005. Cheves com o porteiro.3 quartos, salão, garagem, demaislÜENDO lln^n ^ií 

~Xt TT^T
depend. NCrS 60 mil a comb.[22^?'» «^.-'y mti,

ATFNírÃn õyr~C: .* l—'  _|o restante 250, sem juros. Av.
orali - Trièlextcnh^. , 

L,":a-.^!COPACABANA - Vende-se óliríi Pr.Jo Júnior n. 135 - Sr. An-
n !,' ' 

C' 
i2° •,P«'J»menlo, perto do habite-se.M°nlo - Portaria,ntt, 2 salões, 4 qts., varandas, de 2 quarlos ou 1 sala grande 

"~

banh., coz., qt. « WC de empre
gada, e área de serv. Estrada
desde 6 500,00 (facilitados em 90
dias) e saldo financiados. Estão

sociais «m côr, dopendencias d»
empregada, garagem e ató mi-
ni piscina — Sinal de NCrS ..
1 500,00, na promessa NCrS ..
1 500,00, prostacões do NCrS . .

alugados 71 
-cornar 

V.T à TKSI Y?'Z 
' 
^if^lftâ. TuDias Ferre ra, ,06, ap. 302 (Le- 46-7602 oj 26-940 

' 
com ANITA

1 105. Tel. 42-3347. CRECI>" I ?° 
h°'?_rn "^ » u"'co "W

ZONA NORTE

ZONA SUL

ANÁLISE SINÓTICA DO MAPA - Frente soml-e-tac! llárla
no Eslado do Rio Grande do Sul, com chuvas, trovoadas e
declínio de temperatura, progredindo lentamente pèlp inte-
nor com possibilidade de alcançar o Estado do Paraná nas
próximas 24 horas, e Sâo Paulo nas próximas 36 horas com
ventos forles o nebulosidade. Linha de instabilidade c;m
atividade moderada, chuvas e trcvosdas atingindo o Estado
de Santa Catarina e sul do Paraná. Os Estados ao Norte da
Zona de ConvergSncia devera- permanecer com tempo bom
e nevea soca. Meta: Possibilidade de ventes forles no Es-
taoo^de Soo Paulo, período 18/24. (Análise Slnólica do Mapa
do Serviço de Aleteorologia interpretada pelo JB)

GLÓRIA - S. TERFSA
COM 17 tnií a comb. veio. lindo
ap. frenle pj tôda a baia da
Guanabara, ótimo toca!. Telefone,,
«P-8.4á3 — Pire-- !,,ir ern Cunha Wno Imóveis ¦

í±> Li: ,—, México, 148-H.o, s:i 105 - Te
COBERTURA - Nova, 90 m2, sl„[32-5555 - CRKI 666.
2 qtv terraço ajc. Rua H?r-meneBlM]OjVÍENGÕ

S? 2~ 3?S1£ T^°'s^a' dr-/..2,.?." 3T:!i7.kr* ' d™«d™»™ IPANEMA - lEBLON
NCr$ 

COP ACABANA 
"p-rtM'A~r«. 

Veí- ;APARrAMENTO - Sala, dois qua.
b?.'\0 —
16,

PÇA. DA BANDEIRA
S. CRISTÓVÃO

ITIJUCA — Vendamos ótimas ca-
[sas de 2 pavimentos na Rua Fé-- da Cunha, 35, esquina com

-,/-,-. ~e menoret - Inf. Av. Copa. 209, ,X'no Hl ^on, 16, ap. 003, sa- no ,ad _ Nc . 15 JnoÕO i ° ".' !,nal 8 ""'. «?«»li ^P- dt, empregada, iar-

jeri coíIAKI-OApoR — Entr. as 2 m«. t.r B„* ,u. a_j..j.. n0 "r.|n»o»«Çao; Só vindo a q29, sala poar.ua outro imóvel
quem

Roberto ^7-9611, de 7
,, —, ARPOADOR
Vende-se, s»:a banh

às 9 horas
Salão, 4

Telefone;

qls., 3

BOTAFOGO'
e|. e qí. sep.
sinleco, vazio
Tralar tel. 46-9140 -t.'cr1cT"»6| í£-í'í"!*"Ç 

~ tn."* ", 2 m- ,Jr Rua ^'* Andrada- 1NcgueiraJ l«"W " Ap'" d* '"«C 201 - Tel. 430740
FIAMENGO - Vendemos excep. BOTAFOGO"- Vende-se exceíeni; d. mSiI» F.r"?VlA 

°'d,'s 
Vit 

P-^ ' ÍC5ECI Ml
cional o.n. cl vestibulo, 2 s!;., 3 «fomento com sala, quarto, coz. 22h; Rua Bufhé. d. Carvalho COPACABANA
qis., copa, coz., 2 banhs., dep.!banheiro « ,. Inverno. Ver no lo-n.o 514. _ R. Brandão Imõv.is - £omwcl."A ""^ ~ Av- Cõpaca-lõbl
compl.de serv. c| 23 mil de en- "' na Rv3 Marquês de Olinda,ICRECI 167. 1mov.1t- ban>_ ,06ó_ ^ íoa _ ,„ ;„.,,.,">"
trada e saldo sin 30 meses. Tra. ;°° »P- -"i52 e Iratar p«l0 tele-iÃtÍÜpTS ..;¦ „¦—— » comb.

fene 26-5462. PS.,»Í 7.- 
v" A"*",i" - ria ltds. _ Tel. 42-1364

BOTAFricn tr—i—. E~*r iSs,f 
6 ~ 6,m}° «Parlamento d.ICI 680. ,. „ ,BOIAFOGO - Vendo Rua Paul!-; franta, constando d.: varanda, í mai ti j— R- B'a,,tl-

nn Fernandes 67 ap. 201, sala, 3|«I«J, 4 quartos ,| arm. .mb. 2 S?P* j:i,V,in* i:?*"f'C° 
'P' va" ÀTENÇAo' - Bairro Visconde dáIsanh.iros, s.ndo um .m m.rmór», l.^i."1"!?' "'"' 1"?"° AeP- "" ""

;,. - em presta-
n3o CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, lB2\j?*'d> Nc'- WO.Otl. Tratar em601 V. op. 2 qis., 2'sls„iMEL!;0 AFFONSO S, CIA. ITDA.

op., coz., dep. emp. c! tel. -na "ua Constanja Barbosa, 125]-n|Aceito proposta á visla. Visilas cl 1 '•" »"dar - Tols.: 29-2092 ou ..49-3261, Méier ou na Av. Prin-
cesa Isabol, 323, giupo 1209 —

Inf 
"pfon^ 

lS,^Cfí{2*Jd* M,ll° F"i«V/A;"Co"rroVor^; PRAÇA na ».Mafiffl VlniÍ'n~ .*.;, 
3Í'V67_ ~ ' c»»»"'""»--

' " ""-biM|-.no |q„| das , is 22|,. vi na;,„ olmm 1P3,tamonto nivo, doi'',JUCA _ Km Sil« Guimarães",LKC-,Rua Bulhões do Carvalho, 514 -frente com 3 quarlos, sala, cozi-J r. '_ ,e!<1' c' Ç*:eml!;. Izidro

K rfe" \FJC'"d"'t^^___z23"5466'ra a» iuxo. ZíM ml, » carçgo,

Ap. v;n:|-i 3 qrjn-:quartos, dep. aluqado cem cont.
. - 

' ' 
,' 

« 
vitta, tel. 22-4163

aps. por an-^ar, eciif. sob. pilo- - tMarlo".— Cr-^10^

frínt¦ r,?í iAb«n"í l' \ÍT&S (4-° ar,tla'> wm living dcfrente. Sinal ne 25 mil çrii:| 28,00 rn2 3 quartos, banh em

do de Barros 35 ap. C-02, sinal; „... „,„„ ,----*lkir.t Vo ,
15 mil. Traiar 42-7172 if 42-.58501°" clu'lr,°'- . salão,-.elegâncias, 2|NCr$ 22 mil
- CRECI 1133.
EDIFÍCIO GLORIMAR' --.Vendo
ap. frente pj a Praça Pari*» — Sl.
3 bons qts„ c| armários, banh.,
C07. e óep. çir,p. 40 milhões à
vi:ta. Ver Av. Augusto Severo,
306, das 14 Jc 16h c| o Sr.
João, entreqa var.!;-.
GLÒrTa - Rua Cândido Mandes,
479. Vendo cata confortável, 2

ceires novos, área con>|rl,ida I301 côí" 
"co-lnha" 

tl"°," ™',. \™"h' i'"«a* Fone, 36-6325 - Creci 725. T^rtlfòl ^%.T^c%lZ
ço: NCrS 45 000,00 com parte fin.
em 24 meses. CIVIA - Trv. Ou-

pav
da -
táric.

garagem» 50°
Aceita oferta i

"financia- •

FLAMENGO - Ap. frente, v"azío,
limpo, sala, quarfo cenj. grande,
cozinha, banheiro. 15 mll. faci-
lito 6 niiL.,] ano. 38-8554.
FLAMENGO

Imóveis. CRECI 167.

banh. ótimo negocio. Ver coni

ImFt™..*, M&76 ^^?^tí«pH»ííS?^JVm";^no da

cozinha, quarlo • d.p. .mpr.9.,
ír.a ti. swvieo, garagem. Ocupa-
do com contr. vénc. — Pr«Q.
NCrS 220 000,00 cl 50».i .m 18 COPA - Vendo" maravilhoso ap.mesas. - CIVIA - Trav. Ouvi- vario 3 p| ander, sala, 2 quartos
*¥' - 

'Dlv- ¦• Vendas -'coz. banh. cir, dep emp Ne-'¦ andar) - T.l. 22-1848, d«sÍ9ocio de ocasi"

COZ*\ Albuquerqu» tm lona exclusi-
vament» residencial, ótima casa

8h30,
Üzado

m et 18 horas.
Corr. R«sp.

proprie*
i nheiro

dor 17 (Div. de Vendas"ifi _'„.\SÍSLJSSL_
dar). Tel. 22-1848 dc 8,30 às AVENIDA ATLÂNTICA"

4 qts., salão, ba-llSí? J,"r5'- (SinÍi;aÜ?adP„Corr.
crr., demais dep?. Resp. P. Pi:

CATETE - FLAMENGO

CRECI_640).
KCrS 65 mll cem 50% á viVíã^!BOTAFOGO"- Vendo nã~R." Sércajdo a conib._32-9393. ICIemente, perto é praia, ap
FLAMENGO - Vende-te âllmo !,nd,° 

vl;ta' 
„"'" «ntrada, sala,

ap. cle frenle, quarto, sala sop.1!' .in.v?"1°' 2 quarlos, banh. e
AVENIDA RUI BARBOSA — -Ed.lL '^'^i ";., banh. compl. R. visita c™"'?" ,T*i.'m,"fP'us an w Pr. v, com car,so. Mt ton Ma-uo ap. 302. Pre- aalháei - CSECI 80 - Te^sfcneres:!22-^l28. de 12 is- 18 horas

BOTAFOGO. V. Páiria 9B/705.

England em construção, 350 m2. .Ccrrc-a Dutra,
4 qts., 3 saias, 3 bsnh., 2 vagat 5° 18 000,00 sinal 50'
n.i raragem «tc. — Informações a Monte curto prazo. Ver diária1
partir das 13hs. Tel. 22-1543 -mente. Iratar ap. 204, telefone

Vende.
:. ex.-al.nt,. apart.m.nto com
frent. pj Av. Atlântica, todo pin-tado a óleo, «m ótimo «stado de5, cons.rvação, com 3 quartos, sa.

? lao, salata, coíinha, banhairo so.ciai, dops. d. .mpregada, áraa
5ím«A''i,u• 

- Entrada d. NCrS
38 000 00 . e saldo am pr.sta.
V". d',JNS'i ' 743-S0- V" naR. Ronald d. Carvalho 21, apart.'

CRECI 902. 15,J0 x 31>0, 3"salas, varanda, 4
quarlos com arm. .mb., 2 banhs.,
•m côr, toilete, copa, cozinha, la>
vand«ri», 2 quartos e banheiro de

Ver com por-[*mPra9:>da, garagem • abrigo pa-- (SÍndÍca-| teiro. Rua Constante Ramos 29-,a 2 carros. Preço: 
P. Pira - ap. 402. Tralar 22-2376 - CRE-!Nc,s 550 000,00 com parte facili-

Cl 902. tada em 12 mesas. - CIVIA
r—-—r-r-—i Trav. Ouvidor, 17 - (Div. deLuxo. Sala, 2 v,nd,s _ 2„ andjr) l UM»

no 22-1848, das 8h30m à> 18 ho-
| nQo "' '' "»"* '•»• — Sindicalizado — Corr.*"¦ *»!>¦ f. Piia - CRECI 640).

COPACABANA
qts., dep. complete empreaada
R^a Constante Ramos, 29, ap

COPACABANA - Vendemos em
ed. de luxo, ap. c| S3la, 3 quar.tos, coz_. ampla, deps. emprega-
da, banh., garagem e salão de
festas pelo condomínio. Vazio.
70 mil a combinar. Ver R. Do-

NO RIO O SOL

BOM

/
MÁXIMA
MINIMA

37.5
18.0

m

C! Dr. Luis. _
APARTAMENTO NÕVCi," sala,
quarto separado, cozinha, banhei-
ro completo. Quarto de empre-
a.:dn, í\toh de ter^o cem WC.

SI., 2
Caixa. Tel

5-4143.
FLAMENGO - Vendo na Rua Coi
rea Dutra, 37, ap, 401, frente,'N* URCA
vario, sala e querto sep. banhei-!^, «ndares,

«01. Tralar am MEUÕ AFFÕnSOI™\ngoi Ferrei". I-W, ap. 704
— ,* CIA. LTDA., na Av Princesa ií,"3"" d P0"4''"). BARROS Fl

9'í" ÍfP-..co"LPl-. Aceite Isabel, 323, g,'upo,1209. T.l."..Il,H0. *-<;!A-. LTDA. (corretores23-1240

ro, cozinha, dep. empr. arca com dois,

V
pode

CRECI 191. [n. 36-2767 oü na Ru. C.n'i.nt."!dKde l936)- Av- RltJ Branco; 108
*.",. prádio ttmfc%'U"l r]_l 

'¦""'' T"*4-teffio"' " °ed 8M ~ Te'
construir m*Í!

e no tarrao pod. fa2,r duas^í" ¦'?. f(*-ÜOS da Av. Atlan R. COPACABANA Vende-se con-
Garagem, Rua Senador Vergueiro, tanque. Prefo 25 mil. Chaves1 lc!>!> olimo p'nto comercial, com'8, °e Ipanema, vaiio, c! 2 sls I lu8ac!o novíssimo, tudo mob.,
150 ap. 907 entrega em 6 meíea portaria, Tralar Corr. loureiro tel. ?""" «¦• ônibus á porta • .m ü, a'*'-** earaoem e elc. DetaliWlandar •"«> frente, financiado

' '•¦'' *•¦ franle à. Igreia. Facilito e paga. ÍS'SS0 cu 26-9060 - NCrS --'"
Vendo Rua_ Sen.|ca!x. Econôi

NCrf 16 000,00
lita;se tel. l.:-871
após 15 hora:^
BENTO LISBOA,; 89, ap
grande, frente. Alugado p

estado. Faci- 32-9400 - CRECI 413.
- Sr. Oltc FLAMENGO financiamento di1

Vergueiro 197 ép. 304 efVít^rf«£ tlu,""'^ 
"'\_Y*ht «"«, AMPLO ap, frente, va.io, I7ÕS2• mo, |ou-, ou qualqu.r marca-;- R- Paula Freile demais cíep. ar cenri. arm. emb. dori. c»»,» «... j m"r"'í

. ,., Ent vaaio. Sina, 28 mIJjÇ 
^ 

W. 
*£?%*¦ 

\Úir. 4J-BIUU. idmh.iro à visla. 25. *.l. c:.,!N_idinheiro à vista, 25, pala Caixa Nogueira

coni.
NCrS

16.000 cl 50íi á vista s| 2 anos.
Gomas - Tell. 54-2955 e 38-5450
— CRECI- 1 114, | FLAMENGO -
VAZIO, con]., gde., banh., coz.h?'?' 3 quartot., .. .... „::,,c: sc. p,rp,\,__,*„ „, Ru. i,-,,,..l,i r,„
Sen. Verg., 203, ap. 224. Chave lc""'- «*¦ ««« «m tanque dep-Tuiria „ 122 t.l.fon. 

"

port. Ent. 4 OCO. Rest. aceito Cai-1 emp. garagem na ecerilura. Veri D Adriana 
'

xa. Detalhe 23-1214. CRECI 644! ci porteiro. Rua Marques de -

rrt ««« - as- Vl£,a Pi mar~ -°, MO «nlr- saldo a comb.te,. Jd-9140 - CRECI 526 -

Vendo ap. Va^Io,|li!t,'d"!•",• i 
"m^"" •« .mlAVENIDÃ ATLANTÍCÃmorcadonas. V.r e tratar com ajde alto luxo.

Rua Sairit Rornan, 480, Iratar tel.
36-7145.

ATENÇÃO — Ipanema — Incorpo*
ração Civia - (Estrutura iá termi.
nada), na Rua Barão da Torr», 521
(quas. esq. d. Garcia D'Ávila)
construção da Cia. Pederneiras,
•m terreno do 1 000 m2, ótimos
apartamentos com 186,00 m2 e
246,00 m2, construídos eom 2 sa-
Ias, 3 • 4 quarlos, com arm. emb
2 banhs

nha, banheiro social, dop. empre
gada e área. Enlrada de NCrS
13 000,00 . o saldo em presta,
çoes de NCrS 570,00. Ver na Pra-
ça da Bandeira, 141, ap. 902 -
Tratar em MELLO AFFONSO &
CIA. LTDA-, na Rua Conslanea
Barbosa, 125, 1.0 andar. Telefo.
nes 29-2092 e 49-3261, ou na Av.
Princesa Isabel, 323, grupo 1209
Tal. '36-2767 - Copacabana.
SAO CRISTÓVÃO - VeXdèrTcyJ-
sa, 2 salas dep. empr., áre.i mu-
rada. Melo e Souza, 125, c'6 -
Lggpoldfna. Ver local. 42-8593.
SÃO CRISTÓVÃO - Vendem-se
duas casas: Av. Pedro II, 310 e
Pça. Nanterra, 8. Tratar: Av.
Rio Branco, 138 — 14.° and.

TIJUCA - R. COMPRIDO
ANDAR TODO (cobertura) - C
elevador, vdo. s> pilotis, 4 p**tvlft_Í"~3_\_ÍÍ7I por andar, 2 vaqas p| carros.jíTTn?

Vondo o ap. 201, saleta, sl. al.moto, si. visita, 3 qts., copa..
coz., banh. social, ótima área c|dep. e garagem. Acabamento da
lux° -y'"*!" M 9 às II e 14,30
as 17li, diàriamonte. Inf. Rua Se.nador Dantas, 20, s! 1 601. Tel.
52-1606 - CRECI 27. "

TIJUCA - Vendem-s. 2 excelen.
fes casas sendo uma vazia do 3
quartos, 2 salas, coíinha, banhoi-
ro, dop. de empregada e quintalo outra de quarto, sala, cozinha,
banheiro e área. Em terreno do
5.S0 x 55. Entrada de NCrS .
2-! 000,00 e o saldo om presta-
çoes do NCrS 600,00. Vor diária,
monto dopois das 14 horas na
Ruo General Canabarro, 278 —
Tralar am MELLO AFFONSO &
CIA. ITDA., na Rua Constonça
Barbosa, 125, l.o andar. Tels.:
29-2092 e 49-3761, ou na Av.
Princesa Isabel, 323, grupo 120».' ""^ Copacabana.

iuxo etc. Sinal 30 mil, saldo a;!coz., área, 2 quartos . combinar. Rua Dr. Satamin
2 pavls., salão dc 12

salas, 5 quartos, 3 banheiroí

f-lVlA*"""?'' sar.gam privativa. Pça. Afonso Penal 7ni""43-'o030;i?? ,Cor,', 90™§am P".ra 3 corres -
CIVIA - Trav. Ouvidor, 17 -(CRECI 20, Lúcio) """"-.Todai «tapetada o pintada a óleo.
(Div. de Vendas - 2.o ,ndar) t- A tCMHnPA1 .- 7, \* Vi-5',,ls n"rar hora- Inf». na
T.l. 22.1848, das 8li30m ás 18 t 

5EN"0IÍA •"', Procurando ap. Rua Senador Dantas. 20, salas ns
horas. -Sindicalizado - Corr.l °,m,c 

.-°""° f ba'"° na Tiiu- ' 60i:2 ~ Te!s 
R.sp. P. Piza - CRECI 640). ifí? En,a° v,n,hi

Inosos e confortáveis

sir
2 banheiro: so-j.

aps. quo I

COPACABANA.- Vendo ap. el , 
 '" 

--".''.."".'-- 
"."".""v," "

ql., 2 sl., dep. compl. gara-jm2 -1 salão, 3 qls., 2 banhs., dep.iruas daste bairro. Apanha 
"chavei

gem, andar alto, frente, vazio, si- «mpl.tai - S5 mil, ci 20 .nt., na R. Barão Mesquita 3VÍ-Anal 30 mil, saldo 30 meses. Inf.' «Ido 2 anos. -PLANEJA IMOBi Tel. 34-0694 CRECI 986
ICRECI 62B„ 43W5 - Gava^H V-ta rnoas. 

^dáve, 
iJ^, „ T,|uca, prédio ini

52-1606
CRECI 27.

46-9821

[Abrantes 1I& 901. iratar I PRAIA BOTAFOGO - VT qt.,

NASC.
OCASO

5h54ir

17h46rr

A LUA

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS

Maranhão, Piaui, Coará, Rio
Grande do Norle, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sargipa
• Bahia: Tempo: bom, com
nebulosidade variável. Temp.:
estável.

) Minai Gerais: Tempo: bom,
com névoa seca. Temp.: es-
tável.

Espírüo Santo: Tempo: bom.
Temp.: em elevarão.
Rio de Janeiro e Guanabara:
Tempo: bom, com n^vca seca.
Temp.: em ligeira elevação.
Goiás: Tempo: bom, com né
voa súca, instabilidade oca

^ilonol.no período. Temp.: em
elevação.

Mato Grosso: "empo: 
bom,

com névoa seca, passando a
rmtável no período. Temp.:
elevada, declinando no pe-
ríodo.

Sio Paulo: Tempo: bom, com
nj.-voa sêía, panando a ins-
Havei no fim do período. —
Temp.: em elevação.

Paraná: _ Tempo: bom, com
nevoa seca, passando a Insta-
vel. Temp.: em elevação, de-
clinando no período. <

Santa Catarina • Rio O. Sul: i
flempo: instável, chuvas sf
trovoadas. Temp.: em ligeiro!
declínio.

CHEIAO

... VelOSO. ¦ * •*' *-.¦¦ I ... I IT SI - * ,y r
CATPTP 914. .P ot. - ,. i„...p2-2376. CRECI 902. l^m-í Ol^ar 

* 
S &

ção, com salata, C07., b. gr. sa- FLAMENGO - Vendo á Rua ãf. biil VÀiior, ilu.,» ** "lão. Enlrcoa imediata. Preço a velra Martins, 30, ólimo tp. cloíínc \t , 
MULLER, 36 - Ap.

visla 14 m. Tr. 42-2294 - Po. Irente, pertinho ria praia, lindai i,""10 íp* n°v°* sinteco,
reira. Ivisto para o mar, ci sala, 2IS" * cicvirtoi, co:., banh., área

qtj., banh., coz., dep. empreg.,Iv, liífüí • V8a" garagem. NCrt
área, tanque etc. Preço Iratar tel.
25-2103.

COMPRO urgente p| Cx., cata
grande nwsmo precisando de re-
paroS, n-,as qua tenha bom terre-
no, Fínonciemento iá aprovado. —
Comissão do co;norndor. Décio
Leal Imóveis. 22-6385 - CRECI
958.
CATETE 

'- 
Vende-se,. Rua- Pedro

Américo, 166, ap. 813, bloco B
NCrS 9 CCO com 5 ds entrada e
prestações de NCr$ 200, sem
ros. Ver no lecal e tratar pêlo
tel. 26-9463.

OS VENTOS

NORTEm
MODERADOS

CATETE — Vendo apartamento —
Sala, quarto, cozinha e banheiro,
Catete 214 ap. 806 — Só á vis-
la. NCrS 14 000,00 - Tralar fone
25-3979._
CATETE — Vendo ótimo ap. vaiio,
sl„ qt., separados, banh. em côr,
kit. Entrada 3 mil, Cx. Ecsn. Sal-
do a combinar.- Rua èanto Ama-
ro, 184^ ap. 314. Tralar_22-437_4.
COMPRA-SE E VENDE-SE 

' 
aparta-

mentos pela Caixa Econômica,
tratando de lôda a documentação.
Tcl. 22-5949, das 9 às 15 horas

FLAMENGO - V.nd.-i. ap. nô-
vo da 2 salas, 3 qls., banheiro
completo, copa-cozinha, deps,
completas d. «mpr. NCrS ....
55 000 - Ver na Rua Senador
Vorgu.iro, 35, ap. 501. Chav.s
com lelador. Tel. 43-9997.
FLAMENGO - Enf. 7 500-e prest!140 mil na Cx. Econ. Vendo coni.
vanio. Ver Rua Sen. Vergueiro,
203, ap. 210. Tel. 22-4163. Mi!fi2- ~JLK£1 £y\°L__
LARGO DO MACHADO - Vazios!
Vendo 2 aps. do sala, 2 or..
banh., coz. e dep. emp., 38 mi

toes cada. sendo 18 dé entra
da e o saldo em 2 anos — Ur-
nente I - 36-0962.

16 000,00, restante iá financiado
pela Caixa NCr$ 124,30 mensais.
Tralar no loca!
RUA DA PASSAGEM n.° 78, ap.
612 c| sala, qt. gronde 16 mil
a comb. Cia. Emp. e Promoções
Ltda. Tel. 43-8463 - Creci 590.
URCA Vende

VAZIO - Sala, qt. sep., co;
banh., a. c| tanq., Sen. Verg

38, ap. 101. Ent. fac, financ.
anos - Tel. 23-1214 - CRECI
644 - Sr. Veloso
VAZIO Saláo 3 ql:. dep.

AS MARÉS

vwJaaa
PREAMAR:

3h05m/t,3m e 15h40m/l,2m
BAIXA-MAR:

10h20m/0,lm t 22ii20m/0,2m

202
banheiro. NCrS 20 000. Aceito
propirta à vista.
FIAMENGO - Rua Sanador Var-

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)

Temperaturas máximas de ontem • previsão do tempo parahoie nas Cidades seguintes: Buenos Aires, 15°2, nublado-Santiago, 609, bom; Montevidéu, 1408, nublado: Lima 403'nublado; Bogotá, 14=2, nublado; Caracas, 20o, bom- Mexi'co 160 bom Sa Juan, 27^, bem; Kingston, 28°, bom;Port-of-Spam (Tnnidadt, 29°, bom; Nova Iorque, 24o, bom-Miami, 26», b0m; Chicago, 20o, nublado; los Angeles, 20onublado; londres, I50, nublado; Paris, 17o, diuva; Berlim
l ' íí;obe,fo; Moscou, 15o, bem; Roma, 25o, bom; lis-boa, 22.0. encoberte; Mcntreal, 220, encoberto; Quebec, 13o,bom; Tóquio, 23°, bom.

• 45-7279, das 18 am diant.V -|P,mP'' b'n-.h'' f'*3- 9ric-' S5"-
Martins. Verg., 197, ap. £03 - Chav-
CATETE - Vendo R. CZ^TW. 

jBrtilh. M-12U 
' 
-xêcihiTL

SI., 2 qls., .copa; Cozinha, Sr. Veloso
VAZIO
dep. emp. ccmpl
pint. nova, sinteco, qarac<«m v

gueiro, 
203, aps: 502-503 - V.n-crit. Rua Marquês de AtWntesdo. Sala, quarto con|uqades, do 64, ap. 205 — Ent. fac, rest tfrente. Ver no local. Inf. p.lo non. 3 anos, e comb. 

"Ést 
nrosutol. 31.0957 - Novais - Cr.. Prest. Vargas, £90. sl. 211 TelCÍ ,Í9Ó. '"^ '°' '''*'-'-• ¦ - - x . .-'¦

FLAMENGO - VÍndííPBTTcã;
raí, 15, final constr., Canadá. 2
rjts., sl., dap. Sem' intermedia-
rias. 22-7307 - CRECI 696.
FÍ.ÃMENGÕ - Vende-sa ótimo
apartamonto com 2 quartot, sala,
coxlnha, banhoiro, varanda, iraa
com tanquo — Entrega-se vaiio.
Entrada d. NCrS 17 000,00 • o
saldo tm prestaçõot d* NCrS
774,96. Acaita*i* Caixa Econômi.
ca ou COPEG — V.r na Praia di
Flamengo, 164, eo. 102. — Tratar
•m MELLO AFFONSO l CIA.
LTDA. — Av. Princ.ia Isabel,
323, grupo 1209. Tel, 36-27*7

ou na Rua Conslanea Barbosa,
125, 1.0 andar. T.l. 29-2092 -
Mdar,

Salão, 2 p m2, 2 qts.
I., banh. compl.

23-1214 - CRECI 644 - Sr."Velol
SO.

YENPÜ "timo ao. na Rua Faistan-
du 287, entrega Imediata, c1 1«Ia, I quarto, de^s. completas
do em.-irenada, pridio sob pilotis,vaga garagem, ur nente. Sinal d.
NCrS 11 000,00 facilitados, saldo

52-3*90 
,0° m,n,,i*- T,l,,on«

400 
"ni2 

COPACABANA - Vende-sc" préVende-se maqnffi- d'0, dois pavimentos, terreno -
apartamento com 2 frentes e 9.00 x 15.00, Rua SS Ferreir

193. Ver local e tratar c/Dr
Eduardo, Rua ds Assembléia, 72— o.° pavimento.

vista deslumbrante, salas, quar-ter, banneirr.s e etc, espajosos,claros e arelados. Duas varandas,
sendo uma fechada e com lindo
piso cle mármore estrangeiro, 4m dos banheiros também de már.more e revertido de vitrolix -
Preço .fixo NCrS 3£0 000.00 com-4)/» a vista, saldo a combinar,ver e tratar na Rua Siaueira
Campos, 7 _ ó.o andar, esquinada Avenida Atlântica, das 10 àsI/n. diariamente
APARTAMENTO - Vendo P 6~Alugado - Sala, quarto separa-
??SLÓ?ífi' í01"!1- empreg. NCrS

5 000,00 de ent., resto passofinanciamento IPEG para funcio-
nano estadual, NCrS 180,00 nor'¦" - Tel. 47-9961.

e ap. de saleta,
sala, 2 quartos, depend. dc em-
pregada. Av. São Sebastião n.
105 ap. t 204. Preco NCr$
30 000,00. Aceita-se Cx. Ver
local e tel. pl 42-0208 - CRE-
Cl 924.
URCA - Vdo. ap. c| salar2~qts7,
cor. grande, banh. verde, área
c| tanque qt. e banh. empr., c|
vista pi Pão de Açúcar. 32 mil a
combinar. R. Almte. Gomes Pe-
reira, 7ó.'203, tel, 26-7045 - Pro-
P'ieiÍ[Í5_f.o_|oc£l_alé 12hs.
ÜRCA -. Ãp. c| to"l~c| visía pa-

aía da Guanabara — MO
m2 e 1)0 de terraço cj g. estaoo
de novo, entreqa imediato, lmv.
60 mil. R. Roquete Pinto, 35 —
SOI, das 9 ás 17 SIB1AL LTDA,
10 anos de tradição imobiliária
- CRECL200, Tel. 22-266B,

URCA — Vendo excelente aparta-
mento com 2 bons quarlos, gran-de sala, cozinha, grande área e
dependências completas de em-
pregada. Erta vazio e em eatado COPAI-abÃiua" 

" '*",' -V-
de novo: azuleios, louças sanilá- „„;. ,!^ X7 .^d.e:^..'P?*

BARATA RIBEIRO, 664 - Vendo
ap., tala grande, 3 q., depen-
dências completas. Ocupado slcontraio. Documentação completa.
NCrS 55 mil, sendo NCrí 30 àvi»la_=_llan8el. Tel. 58-7083.
COPACABANA - Rua' Tonelero
12?:;7 Excelente apartamenlo doEdmclo Dom Renato, construção
em fase de revestimento, com a
garantia e segurança da Constru-
ora Canada - Confortável sala-living, dois quartos com armários

embutidos, banheiio social de lu-xo. Tratar diretamente em nossoDepartamento de Vendas à Aveni-
da Rio Branco. 173 - 12.» andor
Sgifi?.1?. M 32-9191 ou 22-5360

COPACABANA, -'.Com; ap,)'-4vista como parle pagamento umt. S. Paulo, cem 126 mt com
garagem, todas dependências, Srferreira, te.. 56-3778

COPACABANA - Vendo novos,
la. locação, acab. luxo, aps. 2 e

3 quartos, sala, demais dependen-
cias complelas, todo azuleiado.
R. Barata Ribeiro, 586, c] proprie-tario.
COPACA8ANA - Vende-se mãg-
mtico ap. ci 2 qts. c| armários
embutidos, sala, copa, cozinha,
banheiro, área 2 pl andar, pin-tado a plásrico, todos os coman-
dos atapelados e encortinados,
banheiro e cozinha em azulejo de
côr até o teto, chão vitrificado.
Local privilegiado, 2 por andar
em frente ao Cine Metro. Entre-
ga imediata. Tratar diretamente cl
o prop ri rário, Trav. Angernse, 28,
ap. 802. Preço: 50 m. c| parto
financiada.

— ! íPAJlTAMENTí? 7 N' Ru» Bario Büano Machado tem pf vendor I TI JUCA — fíll"' Flr, = r,
| 4 d. Torre- 

^Fmal da const. 180JEI.S estão situados nas m.lhor.al . °U/0 
~ hman-

ciado, pronto com habi-
te-se. Elevadores Atlas.-
Fachada de Pastilhas
com acabamento da Mé-
son Eng. Ltda., aps. de
sala, 2 qts. e dependen-
cias e garagem. E uma
Cobertura de salão, 3
qts., 2 banheiros, de-

consl. Rua Farmo de Amo.do, 55
_ lp'n- 27-7596 - Creci J-269.
BARRA LIMPA - 2 sls., 3'tTts. e
amplas depend., vazio, NCrí 60
m. em 2 anos. Dias Ferreira, 521
302 - Inf. 46-8350 - 26-9060
IPANEMA — Vende.se ap. vazio,
pintado ds novo, sala, 2 qts.,
cozinha, banh., área com tanqua,
quarto de empr., avaliado nela
Caixa Econômica. NCrS 25 OOO
Preço NCrS 38 000, na Rua Pru-
dante de Morais, 730, ap. 305
Chaves eom o porteiro — Proprie-
tário - 36-6190.
PANEMA ÍTeILON - Procura-

mos nesse bairro ap. de 3 e 4
qts. pl atender clientes. Telefonar
pl 22-6881 e 42-0313.

a dupla, 2 qts.,'benh., copa-coz.,
dep. de emp. Preço 32 milh. oú
Iroco por menor Copacabana. Rua!dos Araújos, 42. Tei. 37.3529. pendências, grande ter-

COPACABANA - Vende-se sala
e quarto conjugados ocupados sf
conrrato. Rua Siqueira Campos"" 18 - Ba;e: NCrS 25 000,00,

...tigo em
lerr. 24 x 57 - Enl. 1C0 mil,
resi. a comb. Aceito ap. no fine.
Ver e trat. no local c| propriet.R. Silva Tales, 23 - Tcl. 3808-13
-CRECI 1074 - D. Maria.
ATENÇÃO - Em edif. s| pilotis,
elev. e gar., ap. 302, vazio, sa.

APARTAMENTO - luxo - Vdo.
bom situado, frente, c/ garagem,
2 salões, 3 qts., 2 banhs. sociais
olc. etc. - 225 m2. Ent. de
NCrS 30 000,00, rost. financ. -
Inf. na Sonda Imobiliária — Te*
lefon.s 31-0531 a 58-5532 -
CRECI 448.
ATENÇAO - TlJÜCA - Ap. com
2 qls., sala, <oi., banh., dop. da
emp. e garagem. Vende-se urgen-
te, na Rua General Canabarro

IPANEMA - Vendo ap. de qt. e
sala separado, áreo cj tanque etc.
Preço 15 mil novos c| 5 mil cle
entr., saldo em 2 anos - Está Ent. 10 mii,"'p"rasl.~ÍÍO.""fralar
vazio e pintado - Tratar 57-2673. eom FRANCISCO XAVIER IMÓ-
IPANEMA - Coberlura - Av.|VEIS ITDA., na Av. Brás da Pi-
Vieira Soulo — Magnífica — 260 j na, 96, loja — Penha - Telefo-
m2 - Visitas: 52-2809 e 52-8251
- CRECI 577 - I M.C.
IPANEMA - Vende-se, ap.~cõn"

sendo NCrS 8 000 de enlrada e o jugado - Amplo _ kitch'. Base
i£l°°.°.'" 2A n"»es. Tel. 37-3583.116 milh. a combinar - Inf. -
COPACABANA - Vendo ap 6ÕT. |plan'a . Imobiliária Ltda. - Tcl.:
Rainha Elliábate.;637y°¦¦¦ffl.., ->'M2-1366 V:CRECI 680.
qta., dependências completas.
Ver e Iratar no loca!.
COPA»ABÃNA ^~ótimo aparta-
mento, prédio de luxo, 2 salas; 2
quartos, copa-cozinlia e tôdas as
demais dependências, 2 pi andar.- Ver na Rua Siqueira Camões,
241, ap. 502. - Romulo Moléda.

Tel. 52-9020 - CRECI 147.

FIAMENGO - Vander. bal(ltl-
mo ^parlamente d* frente, cam
2 quartos, salão, banheiro saciai
•m cór, (Ton. de empregada •

LARANJ. - C. VELHO
AGENCIA FEDERAL DE IMÓVEIS- Vende ap. 202. Rua Cristóvão
Barcelos, 121. Saleta, qt., banh.
e coz. NCrS 14 OCO com gde. fi-
nanciamento. Pronta entrega. —
52-421IV CRECI 781.
AIENCAO - Incorporação Civia",
•m termino de construção • para•nlr.ga am 4 m.s.s, na Rua Pi-
nheiro Machado 62, vendamos

mármores, cerâmicas nos ,..os tudo novo. Inclusive o box
m mármore. Nos laços foi apli-

cado o supeninteco. E' de frente.
Ver na Av. São Sebastião, 89 ap.
303 com o porteiro e tratar, di-
retamente com o proprietário tei.
26-0211 ou no escritório Av. Rio
Branco, 57 sala 604. Tel. 23-5128,
Facilito parle.

LEME - COPACABANA
APARTAMENTO bom, bonito, ba-
rato. Veja R. Raul Pompéia, 201— Apenas três por endar, c| sl.,
grande, varanda, qt. érea. Chaves
cl zelador Sr. Valdequa. — CRE-
Cl 986.
APARTAMENTO luxo, P. Praia
Arpoador, salío, sala, 3 quartos,2 banhs., deps., garagem — Já
pronto, 1 por andar. Ver Rua
Joaquim Nabuco, 149. — Telef
22-6764.

conis. a partir de NCrS 10 000 00Rua Saint Roman, 480. Ver no lo-
ca|. a tel. pj 42-0208 - CRECI

COPACABANA - FiBueiSdOü.
galhães 442-102^ Vendo__5oni.
grande com armário perlo da
praia. Aceito troca, Botafogo ouFlamengo. Ver dia todo local.
COPACABANA - V.nd.'-s. ótinT.

Ir

,, Rest. fin.
Vondo saleta, íala e quarto, coz.
e banh. proprielário direito gara-
gem. Mobiliado com geladeira - *m "¦anta
Hoje só - 47-3325 - Ru,
Clara. Não aceito inte
•¦EME - Vdo. junto-à'~pra7â"ãnv
pio ap. frente, vazio, saleta, sa-
lao, coz., banh., dep. emp., área
c| rr.n-ue c] 15 000 o.-.tr. R.-G
tavo Sampaio, 410-304 — Inf
31-0531 - 58-5532 - CRECI 44õ'

IPANEMA — Negócio excepcional.
Vdo. c| NCrS 15 000 á vista e
parte em 5 anos, ótimo ap. cj
saln, 2 qts., dep. emp. e - vá-
rios arms. embutds. Ver no lo-

das 9 ãs 17 hs. Rua Anlõ-
jnio Parreiras, 94, np. 603. Tel.
31-3759 --CRECI 905.
IPANEMA" - Edif. radiado, troco,

ap. 2 ou 3 qli. no me

sala comercial, tóda atap.tada,
com banhairo • balcão. Medindo
2 6m2. Em edifício com galaria aloiai. Entrada d» NCrS S 000,00
SiSÜJ-'?0 *m PraJlaçõ.s da NCrS
350,00 tam iuros - Ver na Ave.

i* «»-. S-. d* Copacabana, 435,
í«ii«2?7-. T5.".';r *m MELl° *f-
FONSO « CIA. ITDA., na AvPrincesa Isab.l. 323, grupo 120»!
Ttl.: 36-2767 — Copacabana, ouna Rua Canslança Barbosa, 125,
I.» andar. T.I.: 29-2092. Míi.r.
Chaves com o porleiro,
COPACABANA -r Rendoso .ep210 da Av. N. S. Copacabani
J71. Dois qts. e demais dep,

nas: 30.5489 a 30-7558.
Cl 1 273).

(CRE.

A SENHORA está procurando apt
bom, bonito e barato na Tiju*
ca? Então venha vor os maravi*
lhosos e confortáveis aps. que
Bueno Machado tem pj vender.
Eles estão situados nas malho*

raço, garagem. Sinal a
partir de NCr$ 3 900,00
na Escritura NCr$ ....
4 000,00. O saldo sem
mensalidades equivalen-
te ao aluguel financiado
em 12 anos pelo plano
Nacional de Habitação.
Tratar no local, à Rua
Barão de Iguatemi 204,
próximo ao Instituto de
Educação, diariamente,
até as T8 horas. Creci
n 903. (B
TIJUCA - Vdo. ótimo ap., fren-

... , , ,- Jo c| 3 qts., s!., dep. emp. Verras ruas deste bairro Apanhe R. Conde Bonfim, Ó24, ap. 402.

31S:A~ T°'-: 34-06'->- CRECI 986. Trato doe. lin. Tratar Av. Rio
Ah! Quase esquecíamos de anun.IBranco, 133. s' 1206 - Tel.
Ç^ar- Também temos ótimas casas. 32-3256 - CRÉCI 910.
BÁRÃÕ DE 

"MESQUITA, 
49B, ap. TIJUCA ..-¦ Cobertura,, 3 quarlos,102 — Frente, 3 f(ts., dep., g.J salão, qaragem, na alvenaria, 130

por NCrS -10.000, cl 50% à visla. Im2. Plano COPEG - Aceita-s.
v.ndo ap. 2 ou 3 qli. no me- 2-a ,lluS- s! conlr- Ver no local|troca. Tel. 52-0316 - Álvaro,
lho, ponto V. Pirajá X Ap «!. « •[»'»'c| Gomes- Tels. 54-2955 TUUCA 

'_ 
Andarai - Vd. ap. v^• qt. separados - 47-7513, 9 hi;|»;3B-wO 7i£5_ELI ' u* ~ Ac.j,;0. n6vo ,| 3 qtJ ( ^,^0,,.,

hanh. comp., área c| tanque. —[Caixa dep. antigo.
ua Santa: IPANEMA — Anartflmpn-iCAT,UMBI 

'" Vende-se Rua Ca- 'Ent. 15000,00 novos, saldo prest.
ediario. 

'rM'^c,viA Aparramen-,tumbii 46_ ,p< 802 _ otImo íp. 350i00 novos, Mar^r horj.pTe-
tOS de 1 Sala, 3 quartOS 5' ', *" 2 "'". armários em-|52-7773 - Mendes.
^ /Jft»««Ji«-'. * butidos e dependências. Aceita-see dependências, iunto aplcaixt

LEME — Vendo ou aiugo ap. 304
da Rua Gustavo Sampaio, 410 -
Tratar Av. R. Branco, 1 205. -i
loja 19 - 220764.

u.r.mo, . .x.c-ieni.s ™.,I.„„;J 
A'ENÇAO PROPIETARIOS . P,^

ar.a com tanque, armários .m- to» (sóm.nt. 2 aps. por andar) d.l [p!™? ,"''* . 
'V"" di ""1 • dència. atanefadn -V,"X-ÁVi'*"''

butidos, sancas, florõ.s, luslr.s, ''•"!., ( 230 m2, constando d.: .PV0mbln« N.Í.? 
C°.3d'!''" 

dõ etc" Sirio! NCrS 10f ml 
*"

arqu., Paulista ,_.m ótima *ú » «lj... «quartos, 2 ba'nK.1,0., 
\\fâ$Q"uSAIj.'-VhSuT-' I '"''' ^L^VpcT ca' elado d. cani.rvac.o - Entrega- "''"ha, quarto . d.p. .mpr.g., CIA. 20 anos d. trad cio Ru. Iralar C™ Dr. Andri -Tel"

ül li'" 
~ En,,ada d« NC,5 •-• *•'•!' 3a»Bam privativa. - CiviaiQuiland, „ 20 ,1 101 31-2687. Iel"22 000 00 . o saldo .m pr.sta- 

- Trav. Ouvidor, 17 - (Div. d.i3lU09WI . il 0M4 - Ctlcl'" CÕPÃCÃBÃfJX v~i r(o.s d. NCrS 968,70. Aceil.-sa V«"d» - 2-« .ndar) - T.l.fo- 232 
3.-0KJ4. - CRECI n. COPACABANA - Vendo vaiio

Caixa Econômica ou COPEG. V., ne 22-1848, das Íh30m ta IB h«. __il._:_^-'~. 55'^q"- sL, oe. f'?n,e- P'f«.

LEME — Ap. luxo, sala, 2 quar.tos e dependências. R. Gustavo
Sampaio, 981604 c| porteiro ou
tel. 37-3777 das lé às 18h.
LEME — R. Gustavo Sampaio, 598
ap. 605, ll. a qt. separ., boa coz.,
ótimo banh., sinteco e pintadinhode novo. V*r nc toral, preço qua-se de graça, apenas 18,500 à vis-
ta ou 25 financ. em 2 anos, gdeoport. Tratar tel. 42-2191 - CRE-
Cl 4B9.*•*¦ Rodrlgúe».-'-
PÕSTÕ 6 - Ver ap. ||„ 3' <((,.;
.in!ÜS. cop- coz- «rea- cleps.
60 000 com 50% entr^ Rua Raul
Pompeia 101-202. Tel. 27-5677
Aceito Caixa.

- 18 h
na Rua Paissandu, 44, gr 403 —!'**• — (Sindíealiiado — Corr
Tratar em MELLO AFFONSO j|R«P- t. Piia - CRECI Ó40)

toSk 
1™X".Í. 

^S5«F*ÍBfff'ÍS9*»ff»:-:«" .UranieírariS—
na Av. Prinrrsa ICOMPRO em 

'Laranja

,,,.. gr«P« 120». Telefo. 2 ou 3 qts. c| preferência na R.36-276/ eu na Rua ConilancalPinheiro Machado,
323,

Barbosa. IU* 1.1 X^UmÍ wld 
™v' 

Centr"' or 
"lOlilfíZ"'^ 

?° 
'"ri'°l 

«*»!'»•? »• Ou
n. 29-2092 - Mii,,. '_ Je, 42-3772 CRFCI 

0,m0 
Z?"1'- ¦Pr"l'i"**,i'n*t d« 5 mi' P°rliei. 44-J//4 - CRECI 460. 'Ihoes. Tal. 22-4337, 12 ii lfhsj480.

ATENÇAO - Copacabana - Zonll60000 " c=mb- R- Conrado NÍe-
Sul - Possui apartamento? Prael- Jíííí' 28Ç02 ~ Tel- 42-5777 -
ra de dinheiro? Faca uma hlpo-j CRECI_4eO.
teca do mesmo!... Não precise COPACABANA - Vendo vaziosr eicr.tura definitiva. - Trazer] ap. c| 2 qts-, sl. Preço 35 000

1. Duvivier, 12,
porlaria. Tel. 42-5772

RUA RAIMUNDO CORREIA--
Vendo urgentel Olimo ap. de sa-
la_ 3 dormit. ci arm. omb. 2 banh. ,lpANEMA - Av. Rainha Elizsb.lh
côr, coz., dep. emp. a vaga de iun,.° 'o Castelinho, prédio cata-
garagem na escritura. 67 miihõerl s°".a' ?ndV •"*< cons.rvação lm
.5 a vista e saldo em 20 meses.iP""'1. "lao, 3 quartos, 1 banh., do seu imóvel em 15 dias

Passa-se contrato.
Rua Uruguai. Tratar c/Magno -
Fene: 57-1018.
PRAÇA SAENS PENA, ap. vazio,
frente, sala e quarfo separados e
dependências. NCr$ 10 000 de
entrada e restante financiado a
longo prazo. Tel. 23-9063.

PANORAMA PALACE10,.haMS- r,alar "ACIR" admi.
L-^fcl „ NISTRAÇAO - Tel. 32-9738.hOTEL, em c e n t r o d'e coophab
terreno, com obras BEM
adiantadas, por preço
INIGUALÁVEL. - Sina
NCr$ 3 000,00. Mensa
lidades NCr$ 522,00.
Parte com garantia de
f ' n a n c iamento em 5
anos. VER PARA CRER
no local, à Rua Alberto
de Campos, 10 — Incor-
poração e Construção da
SIMPLEX S. A. - Eng.'nd. 

e Com., Rua Mé-
xico, 11, 4." andar. Tel.
42-1485 - CRECI 329.

Ver 4a. feira cias 8 it TIJUCA - Vendo duplex Cj 3
qts., 2 sls. 250m2, área constr.
65 mil c/ 50% sinal rest. 2 anos
- 42-5772 - Creci 480.
TIJUCA
ap.

Pua Moura Brito 189,
3 quartos, 2 sls. copa, cor.

banh. dep. empr. garagem, 45
milh. Aceila-se Caixa. Tratar ta-
lefone 48-6368. CRECI RJ-206.
TÍJÜCA — R. Barão de Itapagipe.
Vendo prédio c| 2 aps. de sala,
2 qts.' Tratar cl Décio. CRECI 42

Tel. 43-0519.PALACETE - Tijuca - Vende-se,
5 qts-, 4 sls. escrit., living, il,...,,,.,
iantar alm., 2 jard. inv., !erra-|TIJUCA ~ s- Pen" comp., aps.
ço, ap. empregada, pr. jardim,|C' 2 e 3 q., dep. emp, Ent, IS
garagem, 80 000,00 novos de en- '"¦'• ssldo a combinar. 34-5442.
trada e o resto em 30 meses —
Sr, Machado, 38-55J8. _
RUA BONSUCESSO, 404 - Luxo.
Vdo. vaiio, ap. 613. Salão, 2
qts., banh. e cor. azulej. até o
tito, dep. compl. empr. e ga-
raçjsin, sanca, florões, sint.
Ver local 9 às 18 hs. Jof
CRECI 910.
TUÍÍi

TIJUCA - Vdo. aps. c| salão,
3 q., dep. emp., vaga p/ carro
Morais c Silva, 86, das 2 as 4h
30m, 34-5442.

¦\ — Procuramos nesse bair-
ro casas c' 3 e 4 qts., o ap. c\
2 e 3 pf atender clientes. Tele-
fonar p: 22-6881 e 42-0313.
TlJÜCA, Meier, 

"Copacabana, 
vãiT-Y*,' 2°

TIJUCA — Ap. final construção.
Vendo cj sala, qt. separ., cor.*

etc.|banh. Facilito saldo 30 meses sj
juros. Ver Rua Haddock Lobo 145
ap. 402. Trat. 43-1527.
tlJÜCA - Vendo novo, na Rua"
Silva Teles, 10, os apartamentos
105 « 210 c| sala e 2 qts-, NCrS
34 0C0.C0 - Aceito COPEG

já te- Tel.
local

23-5739.
c| Oiório. Tratar

Pintura recente. Apenas 2 por an-1 °*1"* completas . naranam, ut-]nho comprador certo, c' 10-15-20, TIJUCA - Vendo na Rua Uru
dar. 360962. 3"".,L.V ?" .'n.,r-' 3" Prastacõat a 25 mil para dar de ent. o rest.'guai ap. vasio.. d. salio. dois

TT ,,'.„.- '$",9i._m,f- PLANEJA em prest. 500, 800, 1 OOO, nos amplos qt,
^an- 

IMOB, - Oes.-ando comnrar liai. que o nosso corretor llres 2 grandesann.(apartamento visite nossa loja na;iará uma visita. Te1. 380843
mo_eHo 55, Ipan.jD. Maria - CREC

lurgentes,
I

ANTA CLARA _ Vdo. í
corretor!dar sj pilotis, frente, qt.,

C£ECIi2 sls., b., ca'., i. Inv tnd Hm d.., c.L i *
Ide emp. 35 mil. 37-3830. 127.7596 - CRECI J.769

2 banhs. sotiíii
grandes áreas, eopa-coxinhj, -

dep. d* empreg. 120 m? are*
1074. Neg., útil. Tiatar ta'. 57-0638. Olim-

'pio - CRECI 374.
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HORIZONTAIS — 1 — ponderada; resolvida me-
diante exame ou discussão; 10 — condenar a
exilio; desterrar; 11 — bondoso; benigno; 12 —
cabeleireira- (Lat. capillalura); 14 — última le-
tra do alfabeto grego; 15 — encanto; persona-
lidade: 16 — sorrira: 17 — rostos; íaces; 19 —
que não sabe ler nem escrever; 21 — árvore da
Ásia (ATt; 22 — povoação da Escócia (URR);
23 — dividir cm triângulos: 27 — dada nôvo vi-
gor tt; avigorada; 28 — gosta; 29 — planta ras-
leira, pertencente à familia das Aristoloquiáceas
,(Lat. Asaru) pl.

VERTICAIS — 1 — ornamenta; põe decorações
em; 2 — observarem; pesquisarem (Lat. exami-
narc); 3 — que liberta: libertadora; 4— que não
é legal; ilícito; 5 — rebuçado; 6 — época; 7 —
gênero, de aves de rapina, da ordem rias diur-
aias (Lat. vulturc); homem de maus instintos;
8¦— sofrimento; 9 — converte em massa; mis-
.tura; 13 — travessura de criança: coisa própriado Dir.bo: 17 — encargos; obrigações; 18 — tra-
tado por tu; tuteado; 20 — cheira rape; resmun-
ga (De fung, onomat.); 23 — prefixo: o meimo
que trans; 24 — grito de dor; ,25 — casa; mo-
rada; 26 — tapeçaria.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR — Hori-
ssontals — desaforada; épica; nm; soletraria;
acanoarias; laborem; crácea; nadam; ruir; trato-
rista; ar; nssapo; roer; ses. Verticais — desa-lenlar; época; silabada; aceno; fatoremos; rear-
maria; doía; amassará; racr; ri; cuspe; eilos;arro; alar; rs.

TIJUCA - Vendo R. Clóvis Be-
^ilacqua, 164-4 aparlamenols cl 2
qt. e 4 c)í., dep., garagem. Ver
local no 302. lnf. CRECI 628 -
Tel. 43-7445 - Gavazzi.
TIJUCA - R. Goulart, 71~ãp. 301
de Ite., sl„ 2 qls., co;., banh.
soc, dep. de emp. compl., ent.
vazio. Ver no local. N. B.: Esta
r. cemeça na R. dos Araújos, pre-
ço 30 mM cl 15 ou à vista 27
mil. Aceito financ. Caixa cl sinal.
Trat. Tel. 42-2191 - CRECI 489 -
Rodrigues.
TIJUCA - R. Uruguai 82-201.
SI., 2 qts., dep. compt. Aceito
Caixa e COPEG. Tel. 23-1240.
CRECI 191.

CASA de laje, vazia, sl., 2 qts.,banh., coz. área etc. sinal 10
saldo a comb. Ver das 14 às 17
horas na Rua Pctroccchino, 67-A
casa 1, tratar 42-7172 e 42-5858- CRECI 1133.
CASA - 18 mil à vista, partevazia. - Rua Torres Homem, 633,
casa 3. Tel. 54-4197.

TIJUCA-AP. PRONTO
— Sinal NCr$ 9 500,00|maraçana
prestações

de

GRAJAU - Ap. 
"sala, 

3 quartos
(1 de 18 m2) dependências - Em
pintura - 28 mil - 50% faci-
itado 20 meses. Rua Borda do

Ma toj 3.4-203.
GRAJAÚ - Casa 4 qts. vendo ou
troco por ap. ou casa de me-
nor valor. R. Juiz de Fora, 125- Preço 50 000 a comb. Tel.
42-5772 - CRECI 480.

A. CARVALHO vende: JuntoCENTRAL 1ENCANTADO - Vendo pela
lhot 

cfeila à visla. vil» de ülclPca. do Carmo, pt!» Caixa Eco-
APARTAMENTO - Vendo cl Jr81*1 *m tBrreno cie 11.00x67,001 n&mlca, luxuosos api.: novos, va-

Ruir K'"1 Gci"' 186' If.»"1. Pel° tel. ilós, com 3 qls., salão, coz., 3
56*0591/ D. Aurora. banhs., dependências emp., área
MEIER - V.nde^sVótimVYasa dê T j>ln'é.l 

de 3 000,00. O saldo pe-
2 pavimentos, em estilo modarno.il". Caixa. Trai. Av. Brás rie Pina,

qi*., sala
Una Teixeira. Tralar tel
APARTAMENTO vaiio
2." «nd,
Av. Edgar R
12,50 - Ver Irai
Pina, 929-K. loia ¦
- P. Hélio,

dependências. Rua!"' 
29.7003. 

'

de frente,
2 qts., sl. dep. emp.

p! 28, ent.
Av. Brás de
P. do Carmo

ATENÇÃO - BANGU E REALEN. jp,ei|açõ.i de NCrS 1 000.00 sam
GO - Casas vaiias c! 2, 3 » 4|iuros. Ver n> Ru. Don. Claudin.
qls., dep. de empreg., varanda i„.i> 341 „„ 4 (Eu, Ru» é iun
grades, murada, telefon. • ga- tinho do Shopping Center). Tratar

Próximo d» »-¦--•-  -

com 4 quarlos, 2 salões, cep. e JjA','1 
¦»S - Tel: 91-1219 -

cosinha em côr, 2 banheiros so. CRECI 590 - Atendemos aos do-
ciais «m còr, dep, da empregada, l.nltn?5i.'
2 varandas, garagem. Enlrada .. ÁREA 1500m2 — Vende-se, Es
NCrS 42 000,00 « o saldo «m lação da Penha, com projelo pron

p/83 apartamentos -- Aceito
Iroca ou oferla. R. Iracema c-
Taperoí, perio do Gro tão; entrar

_ „.. ,.,....-, ...  pslfl Estrada do Caia. lnf. c
ragem. Próximo d. Estrada In. eom MEUO AFFONSO t CIA. proprietário. 37-1200 ou 37-3428.
tendente Magalhães - Estaco e LTDA,. na Ru. Constam;» Bir.|Horário comercial
Agu. Brant, - Piko.JJOOO _-|bo„( n.e 125 _ ,,o ,„d„

BONSUCESSO - Hiqienópolís -
Vendo 4 aps. c| 1 e 2 qts. tal.
dep. compl. var. ele. Preços a
porllr de 13 500 cl 4 800 dc enl.
e 60 presls. 120,00 t|| Posso
entregar 2 vazios. Vcr diária-
menle na Av. Suburbana 2896;
ci Waller N, Absalão. CRECI
1 085. Av. N. Iorque, 71 - Gr.
301 - Tel. .10-S.724 - Bonsucesso.

• !>
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Copa-
""".'• 

«Ton •""*•.20°; 5°._S?° ~\'<*** *»• Prínc*_i* Isabel,

Vir . I,,??; n'."LJi !, »~9r- ,,()'- T'h 36"2767 - Copir[465, na' Estação de Cordovil. Trai
X»«. „1 -i 3. 

s! t"-«»b»it». tar pelo tel. 27-1424.i»nqo no pe da ponte na Bar-' —— —-— i——-——
r.t. Amarela, todos os diasv-jMEIER - Vendem-se ótimo» .par-!ATENÇÃO CORDOVIL - Vend».
Também domingoi. CRECI 232 tamintp», [uhtlnho do Méíer, 'conuta caia com 1 qto., il.', na Rua

>~í- 1 • 2 cfbartos, sala, eoiinha, ba*iCa.iÍtso Crur 603. Entr. 3 000,
nheiro, áraa • demais d»pen*; prost. 120, sl|, Tratar ANTÔNIO
dências. Entrada a partir da NCr$
5 300.00 • o taldn em presta-
ções da NCrS 200,00 sem iuros.
Ver na Rua Tanenta Coita, 117,

. i com o corretor da plantão r
qçi 77 ria ___._-.tri_-Jt> __> J„,|lr»t»r com MELLO AFFONSO tJüó,// de entrada e dez C1A, lTDA-i „, Rua Con.t.nÇ.
prestações de NCr$ . . . ! Barbos», n.» 125 - 1.» and.r,

CASAS em B. de Pina. Vdo. ll
na R. Orícá. 1011, como nova,;
ampla, arejada, jardim, varanda,j
st., 2 qts., cor., b., copa e grie. i
quintal entr. 7 000, tenho outraj
r>i R. Angicos, 109, em ferrenoj
do 12x60, sl„ 3 qls.. qaragem,
ilc.."_Trat>r 30-4092 Cl 340.

Vende-se ótimo for- jcORRETORA SUBURBANA ' LTdKj
•__, o 1°-" 9ulp"? "'ircsolve seu problema, quer ven-

cfr Iem problemas? Reiolva-os i

.MENÇÃO -
eno de 24

APARTAMENTO 90% fi
nanciados pela COPEG,
após a entrega das cha-
ves, apenas NCr$

Tels.: 29-2092 » 49-3261. Méier ouito nn ..I i lieis.: 11-iuti » ._r.j_.oi.
\JA,VU, Sala, 2 quartOS, in. Av. Princes. Isabel
banheiro, cozinha e'm?- T"'' 3i'27" " c
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áreas de serviço, jardins,
estacionamento para.au-
tomóveis e área de re-
creação infantil. Comer-
cio, escolas em frente
ao Conjunto. Ônibus
junto ao local 393 (Lgo.
S. ã o Francisco—Bangu).
Ônibus na porta, 918
(Bonsucesso—Bangu). Re-
servas no local, diária-
mente, inclusive domin-
gos e feriados. Rua Mar-
miari, 635, Rio da Prata.
Terrabrai_.il S. A. Eng.
Inc. — Av. Rio Branco,
120 (Galeria dos Em-
preg. no Comércio),'12.°
andar, s! 1 228. Tels.:
52-5172 e 32-9622.

MEIER — Vendem-se lotes |UnlÍ>
nho à Rua Dias da Crux, bem no
coração do Méier, medindo 9 x
44 - Entr.d» d» NCrS 4 000.00
(facilita-se) • o saldo em presta*
cões d» NCrS 200,00. Ver na Rua
Paulo Silva Araúio, esquina da
Rua Almirante Calhatros da Gra*
S», 103. Tratar MELLO AFFONSO
& CIA. LTOA., ne Rua Constança
Barbosa, 125, 1. andar. Telefo*
nes 29-2092 e 49-3261 - Méier.

Rer. terren

NONATO VIEIRA í CIA. - Rua
Quitanda 20. sl. 101 - 31-0994 e
31.0804 (CRECI 232.'.
ATENÇÃO - NtScfoo da Penh» -
Vendo terreno de 9 sc 30, próx.
a P.ca. Marco Aurélio. — Entr.
2 000, presi. 100 - Infs. Tel.
30-1949_-1_Nunes -_CRECI 762.
ATENÇÃO - Terreno 12'V"3V -

Copac.b.n.jV. Penha, » IOO mls, d» Av.
'B. Pina, c[ agua lioada, vende
entr. 4 000. prest. 150, Irat. na
Rua 5ão João Gualberlo, M-B,
bem no L. Bicão — V. Penha, ho-
je e amanhã, Bebiano — CRE-
Cl 7B7.  __ 
ATENÇÃO - V. Penh». casa Rua
Marco Pólo, 2 qti., t| coz.f ba-
nheiro, terr. 10 x 30, vazia, ent.
11 000, prest. 300. tr«t. na R.
João Gualberlo, 14-B, bem no Ig.
Bicão — V. Penha, hoie e ama-
nhã - CRECI 787 - Bebiano.

ATENÇÃO - V. Penha
MADUREIRA - Vende-se 1 terr.
da 10x50 d 1 pequena rendo,
dando p| 2 ruas. Na R. Jovenia- novos e vazios, 2 qts.,
no, 667. Tratar na Rua Sumaúna, |banh., enlr. ó 500, prest
42 — Irajá — Entrar pelo Estr.
do Quitungo.
MEIER — Vendem-se átimos apar*
tamentos com 2 quartos, sala, co*
iinlia, banheiro, área • clamais
dependências. Entrada NCrS ...
S 500,00 • o saldo em prestações
da NCrS 300,00 sem juros. Ver
na Rua Aristides Cair», 203, com
o corretor de plantão. (Esta rua
começa no Jardim do Meier), Tra-
tar com MELLO AFFONSO l CIA.
LTDA., na Rua Constança Barboia,
n.° 125 - 1." .ndar. Telefones:
29-2092 e 49-3261. Méier ou na
Av. Princesa Isabel n.» 323 -
gr. 1209. Tel. 36-2767. Copaca-
bana.

• Aps,
. coz.,
220 -

Tratar na Rua 5ão JoSo Gualber.
to, 14-B, bem no Lp. Bicão —
V. Ponha, hoje amanhã — CRE-
Cl 787 - Bebiano.

ABOLIÇÃO
6x23, qt., sl., dep. Apenas 2 800 „,.,.„ ,,_--.
da enl. e 60 prasl. de 100 s'i [MEIER - Cas». Rua Guslauo G«-
Precisa reparos. Ver Rua Gaspar,!™1' centro terreno 11x30 ms.
63. Chaves nos fundos c! D. Hil-!''"lrac,a <"'' Ç,rr0, 3 lu^los, 2
da. Tralar N. Absalão - CRECI ;sli" C°Z* bi!T' dependências de
1 OS5 Av N lr.r-.no 7i nr empr. 70 milh. Ac5iia-se Caixa
30UJW.30.3724 ? 8on^.sí'o!T"'»___''!''«6S-_CRECL^-2061
ANCHIETA - 

"Bem 
na estaSSo. «Í.EIÍR 7 

V"Dnd° uí^0' 2 a't
Vendo 2 qdes. res. |üht.l OU'... »';. d<\^f- P'^l2}^ '\<°mb-

paradas. 2 cils., sl., dep. rnmpl M«'- 42-5772— CRECI 480.
e quintais. Enlrego »s 2 vazias. A.1EIER - CASCADURA — Compra-
R. Mat ori «Ia Luís Abreu, 2S3 e, mos e pagamos à visla, aparta-
283, fundes. 3 200 de enr, e 60j mentos ou casas de vila, mesmo
prett, de 135. Tratar N. Absa-iocupados e com renda baixa. Bar-
ão. CRECI 1085. Av. N. Iorque, ros Filho & Cia. Ltda. (corretores

onsu.j desde 1936). Av. Rio Branco 108
grupo 801. CRECI 805 - Te-

71,
cesso.

301. Tel. 30-5724. Bo

ABOLIÇÃO — Vdo. casa conforta-
vel em centro de terr. e frente
de rua, bom preço e bem facili*
tada. Tratar eom o dono — Rua
Francisca Ziexe n.° 168.
ATENÇÃO - Realengo - Casa
vaxía com 2 qts., sala, cox., ba*
nheiro, t. m quintal. Ao lado da
estação. Prc;o de 12 000 — Entr.
de 5 000, prest. 150. Ver e Ir»,
tar no pé da ponte de Realengo,
na Barraca Amarela — Todos os
dias, inclusive aos domingos. —
31-0994 e 31-0804 (CRECI 

'232).

Ã _ PRAZO c] 2 de 
"ent., 

1Ò0 p|
mès. Ca:-as nov?.*, varies em
Rca!enqo. Lo
23-3042 e 32-5855 - Outras maio

lefone 42-1040.
MEIER — Vendo magnífico ap.
vazio, sala, 2 quartos, coz., banh.
côr, arca t3nqus, dep. emp. Tra-
tar 22-2376 - CRECI 902.

MEIER — Vendo baratissimo ap,
vazio sala 2 quartos coz. banh.
dep. emp. area com tanque. Ver
com porteiro Rua Dias da Cruz
185 ap. 509. Tralar 22-2376
CRECI 902.

Rua Lui: Gama,
ni o n c a i <_ I 

~ 
Ycnd='!e «P- 304, 1 sala, 3

„ ,_ mensal S qts., dependência de empregada,
NCr$ 500,00. Vende-;™ de íren,B- ';••« no ioeai,liTc..,.,,. ...,.,. ,, .

jnao aceita intermediário - Telefo- «TENÇaO MEIER -- Vendeie

res de 16
CSECI 743.

MAlEt - Casa 3 qls., tll, coz.,
banh. frente e;c. pública. Ven-
do sem entr. 250 mensal c/ o
próprio, Av. Suburbana 10 432

Válantiiuií 166.1?-" «"d. Cascadura.
Maria da Graça

5 > 200 pi m.
MEIER

mos otímo ap
saleta, sala, j. inv., 3|^sEBjÕ
qts., banh., coz., área

frente:!'
inv.,

I VILÃ"vim IJMHCL -
serv. e dep. compl. em-|Nabuco- Cala c

/*,.!_.. . • i P«-coz. e dep.

34-8642.

Larqo Verdun. lnf.!
IJ horasJ__42-5922.

ISABEL - Vendo R. Sen.

preg. Ótima oportunida-ilí.fírV dó^c. 
"uF^Sk"'"' !: ' ""

cl çorMorB™:?:! _, [atenção;.,,-de. Visitas .. _.„.
. !-. IVILA ISABEL -na portaria, diariamente, si., sinal 3 mil

Ijpo cosa c J sala, 3 qts., copa-
corinha, terraço fachêdo e dep.
empr. Preço excepcional 25 000
C/ 10 000 entr., saldo a combi-
nar. Tratar Rua Capitão Rezen-
de, 448, bloco 2, ap. 201 ci Sr.

9 às I7h ou telefone[BÔnifácío
29-2044

ATENÇÃO - V. PENHA - Ven
rio o último terr. de 9 x 2B, com
ííçjua, luz e força. Ver Estr. do
Quitunoo, junto ao n. 1 464, an-
tico 830. Tratar OFIL. Av. Rio
Branco 183. grs. 503-504. Telefo-
ne 52-5650 - CRECI - J - 238.

ATENÇÃO! - JARDIM VISTA
ALEGRE — Vendo ótima casa dc
2 quartos, sala, cezinha, banh.
varanda; entr. 12 COO prest. 350

Tratar na Trav. Brandura 51 ó
Larao do Bicão — Vila da Pe-

nha. Vitalino. CETEL 91-0195.
Diariamente,

ATENÇÃO - VILA DA PENHA -
Vendo casa com 3 quartns; sala,
cepa, cor, banh. em côr, com
varanda, em terreno d» 9x40 pre
co 17 500 a vista. Tratar Trav
Brandura 516. larao do Bicão

TERRENOS A LONGO PRAZO
Vendemos ótimos lotes e pequenas chácaras, a 30 minutos da PRAÇA /iAAUÁ,

sem entrada e sem juros, posse imediata e construção livre com a l.a prestação. Vá-
rias linhas de ÔNIBUS ligando o Loteamento à PRAÇA MAUÁ e lrens da Leopoldina.
Com frente para o asfalto, ruas abertas e ensaibradas com meios-fios, luz e força, to-
do comércio no local. ESCOLAS, FARMÁCIAS, PÔSTO MÉDICO, FÁBRICAS etc... Próxi-
mo à Petrobras. Facilitamos a construção de sua casa. Muita gente construindo e mo-
rando no Loteamento. Prestações a parlir de NCr$ 12,00 sem reajustamento. Contrato
em Cartório pelo Dec.-Lei 58 (Insc. 221) — Propriedade da

COMPANHIA DE EXPANSÃO TERRITORIAL
(45 anos de tradição no ramo imobiliário) — Informaçõos • vendas: RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 134 — 3»

AND. GRUPOS 304/313 — TELEFONES: 43-8046 - 23-2180 — 23-2189. (CRECI 335)

na Rua José Maurieio, 101, sala I
212-13 Penha. 30-1336. Aluda-se
na' comora.
CONSTRUÍMOS- em seu 

'""terreno

com financiamento, para moradia1 ..._
ou comércio, ótimos planes rie1
pagamentos. Tralar d Planta lnio-: RAMOS - Vd
biliária Lida. Rüa da Quitanda,| c| 3 qts., sala.

3.° and. - Tel. 42-1366 —Iranda e ólima área" Entr. NCr$|Ernesto Puiol,' esquina de R. Do-

/

65
CRECI_680
DUAS CASAS
2 qls., sl, copa, coz., outra, qtl 228, ap. 102.
s.,. coz., banh., ambas de lage.MS, gr. 202,
terr. 14 x 42 - Trat. na R"ua 130-0731
S. João Gualberlo, 14-B, bem rio' RAMOSLo. Bicão - V. Penha, hoic

de frenlelMARIA DA GRAÇA - Vendem-se
coz„ banh., va-jes últimos apartamentos — Rua

 ! 10 00O.00, prest. NCrS 300,00
V. Penha,"! Cl «ll- - Vír R- Leopoldina Rego,
coz., outra, qt. 228, ap._ 102. Trat. _R. IçapóTrat.

de Pina. - Tel
LUTERO. CRECM 140.]ele.
Vende-se ap. de 2

quarlos, sala e dep. Rua Miguel

mingo de Magalhães — constru
Çdo terminada — acabamento de
primeira — aceita-se financiamen
to pela Caixa — Copeg — tpase

Ver no local.

amanha, - CRECI 7B7 - Bebiano. Vioira Ferralra, 219 ap. 302. Tra
EM FRENTE AO JARDIM ÃMÉRI.
CA — Terreno com igua, esgoto

lux, ruas calcadas, condução na
poria. Ent. 2 500 • o saldo na
Cia. tm prast. d> 50 s||. — Vor

tratar urgenle, no Jardim Ame-
rica - Com FRANCISCO XAVIER
IMÓVEIS ITDA., na Ru. Jornalis-
ta Geraldo Rocha, 203 — (CRE-
Cl 1 273).

lar tel. 46-2167 e 45-2057.

WYATA - Vde. em Coelho Nelo,
2 casas de 1 qt. cada em terr.
de 13 x 23, va/ias, 3 500 ent.
P. 150 - Vcr R. Itaigoro, 176,
fds. Trat. R. Parimi, 19 - P.
de Lucas - Cetel 91-1721 -
CRECI 1132.

HIGIENOPOLIS - Casa. Wndí
duas, mesmo terr., 2 qts., sl., co-
pa, coz., quintal e garagem. Luí:
Azevedo, 15 c| 910.
JARDIM AMÍRICA - Casa vaiia,
nova, eom 2 qls., aala, toz., ba-
nhoiro • quinlal. Vonde-s» na Rua
Charles Gounod. Proço 19 mil. —
Ent. 7 mil, prest. 250 «íj. a sem
parcelas. Ver • tratar no Jardim
América - Com FRANCISCO XA.
VIER IM6VEIS LTDA., na Rua
Jornalista Geraldo Rocha, 205 -
Tels: 91.2335 - 30-5489
30.7558 - (CRECI 1 273).
MYATA - Vde. no Jardim Amé-
rica residência de luxo c| 3 qls.,
jto. a pça., aceito 10 mii cnt.
Estudo proposta, tenho outras.
P. 9 mil cnt., tudo vazia. Trai
R. Parlmá, 19 - P. de Lucas -
Cetel 91-1721 - CRECI 1132.
MYATÃ - Vde. em Vigário Ge-
ral, boas caias, ite. Pça. entr.
2 500 e 3 500. P. 120 e 140 -
Dou varias, trai. R. Parimá, 19

P. de Lucas - Cetel 91-17211150
CRECI 1132.

TERRENO 7C0 m2 na Penha. -
Vendo Rua Belizárío Pena, junto
ao n.o 185 á 100 mts. da Av.
Brasil, Tratar Rua Quito, 53. MYATÀ — Vde. em Edem luxuo-

fa». fe 
''il 

000' c!a3hób0edelmil Cn'', P' 200' aCei'° "rr° 
*

entrada e 150 por m&, 
"v™ 

ü" 5lnâ'_S".ri£'» gL'^ T. 
",'„,£

i.:j. n.u ioj t in uinamer go t?onzaga, 43, antiqíIsidro Rocha n. 184. Tr. c Oscar o 4 _3V «..„.'_ f... oi c «.. 4» in 77n_t ¦>• . *. . y • '^°rnia —irai. kou Eloy, teli 30-7706
VÍSTA AlEGRE - Casa. moder-
na, 2 qls., saia, coz., banh,, pe-
queno terreno, condução c
comércio perto. Apenas 2 500,
ontr., rost. 100, sem iuros. -
Tratar na Rua PIfnio de Olivei-
ra, 103 — l.o andar — Penha,
cj próprio.

MYATÃ - Vde. na Vila Cosmo,
bom terre, 12 x 37, plano, jto.
a pça., ent. 4 500. Trat. R. Pa-
rima, 19 — P. de Lucas — Cetet
91-1721 - CRECI 1132 - Tem
planta aprovada.  

VILA DA PENHA - Vendo casa
de 2 qts,, sala, etc, indepen-
dente, cj 2 grandts «reas, enl.
p| carro, frente p! Av. B. de
Pina. Ent. de 8 500 e .250 por
mês. Tralar Av. Brás de Pina,
1767, depois do Lg_?. do Bicão.
VILA DX_PÉNHXrr~vJíd"0~Ya7^
2 quarlos, sa|a, coz. banh. va-
randa entr. 6 000, prest. 200 —
Tralar Trav. Brandura 516. Vila
da Penha, Viialino. CETEL 91-0195
diariamente,

Vila da Penha, Viialino.
91-0195, diariamente.

ATENCAO! - JARDIM VISTA
ALEGRE - Vendo casa de qls. sl.
coz. banh. varanda enlr. 5 000,
150 — Tratar Trav. Brandura 516
— Largo do Bicão. Vila da Penha
Vitalino. CETEL 91-0195, diária,
mente.

ATENÇÃO - Visla Alegre. -
Vendo terr. de 13 de frente, cl
250 m2. Plano, Rua asfaltada. -
Ent. 4 500 e 200 p] mès. Tratar
Av. Brás de Pina, 1767, depois
do L. do Bicão.

MYATÃ — Vde. no centro de P.
de Lucas boas casas em terr. se-
parados com 2 qts., dep. ' -je

CETEL ent. 7 e 9 mil. novos — Trat. R.
Parimá, 19 - P. d« lucas -
ÇRECI 1132.
OLARIA - Vende-se .ap. |uxo'C|
2 quarlos, sala, coz., banh,, ároa^
dep. compl. empreg. vaga de ga-
ragem, ou dá-se como enlrada
por outro Zona Sul, Tijuca, Filo-
mena Nunes, 763 ap. 201. Talar
com proprietário. Tcl. 42-9292.

VilaATENÇÃO
Vendo aps
NCrS 3 000,00
nanciado pela Caixa

pela COPEG. D.

da Penha —
novos por apenas ..

restante fi-
Econômica

j preferün-
cia aosex-combatentes e aqueles
que já tenham financiamento
aprovados. Ver t tratar Av, Brás
do Pina, 1767.

OLARIA - Vendo ap. de luxo,
com 2 quartos, sala, coz. dois
banh. Rua Filomena Nunes c! ga-
ragem, e terraço, entr. 8 000 —
Tratar Trav. Brandura 516. Vila
da Penha. Largo do Bicão. Vi-
lalino. CETEL 91-0195, diária-
menle.
òrARIA - Vendo F casa, qt?,
sl. e depend, Preço 9, ent. 4
mens. combinar. Trat. Rua Ura-
nos, 1 170, ap. 101 - Sr. Joa-
quim. Não percam a oportuni-
dade.

VISTA ALEGRE, casa 3 qts. s.,
coz., banh., varanda e áreas, mo-

próprio, entr. 6 000, prei!.
Rua São João

™ni._..;GOVERNADOR
Trei.

Parimá, 19 -
Cetel 91-1721

de Lucas —
CRECI 1132.

VICENTE CARVALHO - Vende.so
ótima casa terreno 10x40. Ver
no local à Rua Lima Drumond,
362. Tralar Av. Rio Branco, 108,
s/1309. CRECI 132.
VENDO uma casa na Rua Mateus
Silva n. 508, com duas mora*
dias - NCrS 18 000 i vista ou
NCrS 28 000 a prazo — Terreno
d# 11 x 34 — Tratar no local.
VIIA KOSMOS - Av." Meriti 61
ap. 20] — Vendo ap. vazio 1
sa1*!, 1 quarto e varanda envidra-
cada. Final do ônibus 346.

n

Compramos terrenos
para incorporação

FLAMENGO, COPACANA
IPANEMA, LEBLON
CIVIA S. A.

Travessa Ouvidor, 17 — 2.° andar —
tel. 52-8 lóó ou 32-4830 (Tratar com chefe |da Div. de Vendas). JL

(Sindicalizado Corr. Resp. P. Piza — '5_

CRECI 640). (P

PAQUETÁ (TERRENOS P- Fluminense em D.
de Caxias. Prest. a partir NCr?'VÊNDEÃÃ:S"E 

casas. Rua Alambari!2m0;5 p°r„!'l,,òs c,ty\ iv*""' 
l'";mercio, escolas. Inr. no local c/

Durval ou tel. 23-4121. Chainl

\
Lur. 436. Tratar no local sábado
domingo. Tel. 25-4319. . Lindcn. CRECI 39.

ZONA RURAL
CAMPO GRANDE
- GUARATIBA

PETRÓPOLIS -

ILHAS
Gualberlo, 14-B, hem
cão — V. Penha, hoje
CRECI 787 - Bebiano,
VIIA DA PENHA - Vendo 1 ap.JATENÇAO - Casas e terrenos,
uxo, 2 qt., 1 ij, e depend. —jvendo no Jardim Guanabara.

¦ oPreço 26, entr. mens. cembi- 22-2393, de 7 às 12 horas. ComlMÍjl
nar - Tralar Rua Inspiração n." Sr. Hermes Borges. CRECI 163
270 - Sr. Mauro, das 8 ás 16
horas.

CAMPO GRANDE -- Jardim Ma-
ravilha — Vende-se terreno jun-
to à eslrada principal, Lols 30,
Quadra 63, 12 m|30in. 3 milhõesi"
à vista ou 4 milhões financiados. CORREIAS
Telefone 54-4148 até às 12 horas.
CAMPO GRANDE -^ São Basilio.
Vende-jff lote dc terreno c/alicer-
ce p NCrS 1 650, à vista. Tratar
Rua São Gerváiio n." 20 — SSo
Ba;ílioJ__
PEDRA DE GÜA>ÁfÍBA - Vendo
terreno do loteamento Villa Mar.
Preço bem facilitado. Junto ao
Rodo do Bonde. Inl. 26-/329 -

CRECI 1003.

NOVA IGUAÇU
-NILÓPOLIS
VENDO terreno- plano .360 ' m2,J||
eng. Pedreira — N. Iguaçu. — *

Ac. cíertas
«¦3712.

Clayíon - Telefono

VENDE-SE apartamento, sala, dois
quartos, dependência completa de
empregada — Rua Drumond, 83!
405. - Tralar Tel. 25-6B52. José
Gouveia.
VENDE-SE sala, dois quartos, copa,
cozinha, banh., armário embu-
tidos. Todo pintado óleo — Ma-
capuri, 105, ap. 203 — Penha.

ATENÇÃO — Apartamento. Vendo
ou trcco por automóveis ou sítio,
a 100 m. da praia, cam 3 qls.,
armários embutidos c] cortinas, 2
banheiras, sala, copa, cozinha,
dependências de empreg., gara-
gem o cobertura. 22-2393. Her-
mes - CRECI 168.

VENDO terreno e| 14x38 a 100
metros da Av. Brasil, lnf. (CRECI
628) - 43-7445 - Gavazzi.

AUXILIAR e RIO DOURO

A VISTA ou eni troca-se. Procu-
ra-se vários 1crrs. avulsos nl Z.
Norte ou Barra da Tijuca, Tel.:
23-3042 e 32-5855 - R. Mig.
Couto, 27 - 4." and. Terrt. Ama-
zonas. - CRECI 743.

PENHA CIRCULAR
tarrano c/ 14,40 }

jCONSTRUIMOS em seu terreno
com financiamento, para moradia

 ou comércio. Ótimos planos de
VISTA ou em troca - P~rocu-!p*aan.entos. - Tratar c| Planta

n'Z. 1 imobiliária Ltda. Rua da Quiían-;._..
Tel ida, 65 - 3.° and - Telefonei LOJINHAS VAZIAS - Vdo. 3 iun-

ÇRECI 680. Ias, pre;o do conjunto 25000 -
:i - i.° and. - Terrt." Ama-!ÍLHA _ \Mn_ _->._¦ 1 m, ^TÍT!Facilito parle. Ver

ranjeiras 103, das 9

ra-se vários terrs. avulsos
Norte ou Barra da Tijuca -

i23-3042 e 32-5855 - R. Mig. Coü.|42-1366- Vende-sa 1 to, 27 - 4.0 Jnd. - Terri.
36. Rua Enesizona:. - CRECI 743.

LOJAS
CENTRO
LOJA na Avenida Mem de Sá,
para bancos ou agência auíomó-
veis. Passa-se contrato. Base: NCrS
15 000. Telefone 22-4642.

ZONA SUL
ATENÇÃO! - Loia c| 120m2
úleis, vende-se metmo vazia, de-
corada cj escritório e ar refríge-
rado, armários, acabamento de
primeira etc. banh., fogôo. Cop3-
cabana. Tel. 57-3879 - Baralissi-
ma!

ITAIPAVA •

OPOR1UMIDADE! Por preço do
ocasião, vendo apartamento no
Edifício D. João VI — Tratar
com Sr. Samuel - Tcl.: 2706.—
Pclrópolis."PÉTRÒPbLIS~Vendo 

casinhas pa"
ra veraneio, prontas, água, luz,
calm. - NCrS 4 500,00 à visia.
32-6926 ou_26-1644._
PERÚPOLIS - Faz, Inglesa, km
55, Estrada Contorno — Vendo
magnífica área. Várias nascentes,
rio encachoeirado, acesso pavi-
rnentado, luz da CBEE. 1000 000
m2 - Tcls. 32-6926 - 26-1644 e
42-9906. . V- Ed, Centenário —/

203 - NCrS 35 000
PETRÓPOLIS
Vendo ap. 1
- Chaves porleiro. 26-1644 ou
32-6926. ;
RARA OPORTUNIDADEI Por pre" .
co de ocasião, vendo no Hotel
Quitandinha apartamento no pri-
meiro andar, de frente para os""^
jardins — Tratar com Sr. Sa-
muel - Tcl.: 2708 - Petrópolis.

TERESÓPOLIS
- FRIBURGO

Ama-JILHA - Vdo. casa, 3 qls.,'copa 
arneric, 24 000, ent.

saia,
OOO,

Ruj
. 14Ven-

Rua Ernesto Puiol esquina R. Do- qaragem em terr. 10 x 40 -lb, Jún o, T»l,, n. Rui SiL lu?.'!ATENCS0 
" IRAM ~ Cí!"' 4ÍS'' ^M„„,""M,iV 

T"1,ar 
MTZ.TTZZT 

"7°"°'-p

Ti mingos Magalhães - construção P'«o 35 000 à vista, ac. C«.,ll™ " .,, , , cl^ ». ">="• "oa, col., Varan- Tremembí, 80 - Tels. 22-5643 e LOJA c,l20n.2, vendo na R

terminada acabamenlo de j" IPEG, etc. Ve- na R.' Mehdonl.1 „. mTmü 
" ' P"g'°- T,''f°" «»¦ >*«>""¦ "uintal, , 100 mt,, 22-8330.» 96-0338 « 306. rala Ribeiro 14-A c/.elef.

neira - aceil,-<e financiamento- V. Penha ou tel. 30-4047 - ------ 'da Av. M. Félix, vendo, ent. II UA hn _Tl\7CDM Ã'r,r\D c"0' luz' 'orça e i9"a;
I, Va!_r, Icooeo-loasT etc CRECI J-294. PENHA - Vdo. ótima casa va- 8 OCO, orest, 250. Trat. na RuaiILHA DO GOVtRN.ADOR|oonlo p padaria. lnf. lei.

u.:TERESOPOLIS -

^3 dencia. Grande
lefone 43-6303

Ver no oca).

V. casa,' 2 qls..
. 15 mil p| Cai-

- Rua Torres Homem. 23-5466
30-2550 - Pinlo.

cias 15 às 18 horas, àl
Rua Barão de Mesquita,|
614 (junto à Rua Uru-ILINS — EÕCA DO MÀTOIílEj m221*
guai). Tratar na SEI -|ã~prãzõ
Soei edade Empreendi-
mentos Imobiliários. Av.
Nilo Peçanha, 155, Grs.
612/14. Tels. 32-7270
e 52-0221. (CRECI 604).

Madureira —
Lobo — Vendo a entrego vazia,
terr. de 12*40 com 2 ca;as mo-
destas. Ver Rua Joai, 262. Tratar
OFIL. Av. Rio Branco. 183 qrs.-503.504 - Tel. 52-5350 - CRE-

MEIER — ótima casa cj gara-
gem, tudo qrande — Rua José

741, casa 3 — Acei-
!to ao. o*J carro como parta na

Vazl ent. Base: 40 000 — Aceilo oler

TIJUCA — Vende-se ap. de sala
e 2 quartos sem dependências, ti-
po vila - Rua Barão de Ubá, 443
ocupado sem contrato — Preço:
NCrí 24 000,00 - NCr$ 8 000,00
de entrada e o saldo em 24 me-
ses. Tel. 37-3583.
TIJUCA - Rua And. Neves - Vd.
ót. ap. fte. 3 qls. pr. si. etc, ga-ratiem - Pç. 46 00 c/ 50% -
Int. 42-1337 - CRECI 764
TIJUCA - Ap. de luxo. Rua Con-
de de Bonfim, 648, ep. 202. Cha-
ves na portaria, Vendo ou troco
por 1 casa. Tratar p| tel. 48-4715
— Sr. Corrêa.
TIJUCA - Vendo ap. frente, 2
ulas, 2 quarlos, demais depen-
dências completai a dependén-
<ias do ampragada. Tel. 38-1039.
TIJÜCA - UsTn"e7~Vdo. tcrrêncTTí
com fundações, o! uma casa 24m
frente 25 fds. R.' Minislro Viria.

. 5 de ent., saldo a
comb. Casa nova, vaiia, ci jar-dins, varandas, 2 qts., s.. c.

boa área — Leopoldi
ios, 184 _ 32-5855 e 23-3042 -
Total_20.
Lins Vasconcelos - Boca do
Mato. Vendo ótima casa 2 pavtos.
salão saleta 3 qls. arm. em.
butidos, copa. coi. Ver Rua Aqui-
dabã 890 cl 2. Tra. 43-1527.
LINS, casa c/2 pav. Vcnde-sc
para entrega em 6 meses. NCri
12- (sinal de NCrS 8, saldo após
a entrega em 12 prestações). Ver
Rua Heráclito Graça 95, Bloco 

"
Paulo.

ATENÇÃO - CAMPINHO - Ven
do casa vaiia, de 2 qts., sala,
varanda, jardim, coz., hanh.
área com entr. NCrS 6 000 e
saldo em prest. de NCrS 222,45,
junto à Praça Patriarca. Tratar
OFIL - Av. Rio Branco, 183 qrs
503 a 504. Tcl. 52-5850 - CRE-
Cl - J - 238.
AQUI Vd. casa vazia de qto., si.,
coz., ban., modesta, ent, 2 SOO
mensa!, 80,00. Ver Rua Quintão,
875 casa 3, chaves p] favor com
D. Maria na casa I — Telefone
30-5557.

JACAREPAGUÁ

lo Vargas junto depois 190 —
NCrS 15 000. Aceito oferla e fa-
cililo — Tel. 29-3690
VENDO - Próx. Pç. Saenz Pena
ap. frente, 2 qls., sala, coz., área,
dep., clero, mob., 35.000,00 -
Aceito Caixa, IPEG — Tcl. 54-4640.

VENDE-SE ap. cobertura em fren-
te ao Tiiuca T. C, fachada 12 m
toda paslilha vinho, salão, sala,
3 qts., banheiro, copa-cozinha,
lavanderia, dep. empregada, 180
m2, 3 grandes áreas, todo a óleo,
lustres, persianas. Tratar Telefone
54.0547.

ATENÇÃO — Cachambi - Para
entrega vaga — Excelente caia de
vila, cem S«!a, 4 quartos, 2 ba-
nheiros, ccz., cepa,, área, Nos
fundos mais uma casa com sala,
quarto, banheiro, coz., copa t
área com entrada independente,

seu terreno!terreno do 9 x 27. Preço: ...com financiamento, para nicradia, NOS 30 000,00 eem 50% fin. 50
plano: de, meses. - CIVIA - Trav. Ouvidor

Planta Imo- „. 17 _ (Div. de Vendas - 2.»
Quitanda,|,n<J„) _ Tsl. 22-1848. d> 8h30m

às 18 heras. — (Sindicalizado —
Corr. Resp. P. Pisa - CRE-
Cl 640).

CONSTRUÍMOS
:i

comércio, Òtimi
pagamentos. Tratar c|
biliária Ltda. Rua d.
65, 3.° and. Tcl. 42-1366 - CRÊ-
Cl 680
JACAREPAGUÁ - Vondo aparta-
mento^ ci 3 quartos, sola, cezinha,
banheiro e dependências pj em*
pregada, 30 000, sendo 50% fi.
nanciado. V>S9i a 

"oí" R"a P'n'° T"'"!Ru:i Jo»0 Vl«m».

CASAS vazia e| 1 • 2 qts., quin-
tal, coz., banh., dep., pode au-,
mentar, fte. estação Madureira. —

185, casa 5 a
_. 6 • Olima vila. Ent. 38,00. Presi.

JACAREPAGUÁ - Vende-se ter-1150,00 finon. 40 missa sem iuros.
reno, Est. Recreio dos Bandeiran- Estudo prop. ni Pres Vargas, 590
tes, Km. 13. 5 746m2. Arboriza- il. 211. T.l. 23-1214. CRECI 644
dos, plantacoeí, etc. Planta paraj— S. Veloso.
construir. .'.500, enlr. 

poeumen- CAMPINHO - V.nd.m-s. ,x<'.
uz, unha j lentas lote* em ótimo local, me.

entr.
tação perfeita. Agu-i n
telef. clc. lnf. 42-859.1.

tas.
MEIER - Vende-se na R. Me-
dina, 58, ap. 201 (vazio) e 401,
c] sl., 2 qts., demais dep. Tra-
tar: Av. Rio Branco, 138, 14.°
and. Tel.: 52-2832.
MARECHAL HERMES - Vende-se
casa c! 2 qts., sala, coz., varan-
da etc. terr. 12x30, está vazia.
R. Joaquim Malheiros n.° 188 —
Horário 12h às 17b — Trai. Rua
Lemes Brito, 327 — Quintino Sr.
Pereira. Tcl. 29-9898.

MYATÃ — Vende em Madureira
casa c! 2 qls. e dep. vazia ape-
nas 3 500 ent. p. 150 - Ver R.
Operário Sadok de Sé, 253. Trat.
Rua Parimá, 19 — P. de Lucas
- CETEL 91-1721 - CRECI 1132..
MEIER - Cachambi - Vendo-se
uma casa Av. 5uburbana, 4546
c! 15 com 2 quartos, sala, ba-
nheiro completo, dependências Je
empreg.

QUINTINO - Nôvo loteamento
a 200 m da Av. Suburbana. R.
Nogueira, 72176. Nâo percam o
lançamento. Preço fixo. Urbaní-
zação quase pronta. Ir no local
com o proprietário. _
RUA CONDE PORTO ALEGRE, 3~24
ap. 202 (Rocha). Vd. amplo, va-
zio, como nôvo, gás de rua, água
quente e fria, 2 qts., sl., etc.
Enlr. 8 OOO. Chaves ap. 202. Tra-
tar 30-4092 Cl 340.

RIACHUELO - Vdo. élimos ter-
renos c> casas antiqas. NCr$ ..
25 000 - 58-5532 - CRECI 448.

Vendo linda resi-
oportunidade. Te-

TERESÓPOLIS - VÍnd"o lindas re.'
pro_ sidéncias de 2, 3, 4 até 9 quar-

ótim? tos nos melhores locais da ci-
37-1200 dade, pelo preço que lhe con-

sala, coz., banh, São João Gualberlo, 14-B, bem— JARDIM GUANABA-'1 37-3428. Aceito troca por ob-vim. Av. Delfim Moreira, 306
i comércio, cond.,'no Lq. Bicão, V. Penha, hoie eL, ., , ,UM^"D^ Üelos de arle ou ap. na Zona Ramos ou Sebastião Tels.r 2593
R. Cintra, 634, c| amanhã ~-_CRECI 787 - Beblana. RA — Vendo lote na Es-jSul. ext. ou GB 32-1296 - 22-1076

TRANQÜILIDADE, Procur. FRAN-, 3 500,00, prest. 1^ ,S * ílfguT -í"l« ItSSTji^ 
^ Ga'eâ°' '^^ 

I^VpX. lolá pl g t"eRB6POLIS - AI.O - Vendo
CISCO XAVIER IMOVEIS LTDAJTrat. R. Içapó n. 45, qr. 202. -jmurado t] residência de madeira, A. A. P O X t U guesa e quer ramo. Aceito troca porcar.jap. c| sala, qt., banheiro, cozi-

- 
j zia, ci qt.,

ATENÇÃO — Senhor Proprietiriei área, junto t
— Quer vender seu imóvel, mei-là porta. Ver
mo aluqado, com EFICIÊNCIA Eli - II - II

na Av. Brisi da Pina, 96, loja —| Brás de" Pina. Tel. 30-0731, c|lDr6x k Av Mons Félix entrP'",hr'oc7, 
Vi;,?0-*4" 

* M.7558! LUIERO- CRECI 1 140. 5 Soo, pres^ 150 Irat. na R-. (CHECI 1373). PARADA DE LUCAS -- Vdo. 
"éii.1 

São Jnào Gualb-rln, 14-B, bem no
APARTAMENTOS NOVOS E VA- I"0 ,e,,enc> cl «9ua e lui, junto i-9-. Bicão, V. Penha, hoie e ama-
ZIOS, construção d. primeira qua-!;1 Av- B'asl1- 5 linh"! ds inf--nha -..CRECI 787 -. Bebiano.
lidada, venda-sa com 2 a 3 qtt., bus a p:""'¦ rua "|íad'1- c! 7x27 AQUI Vd. casa vaiia, 2 qls., sl.,
sala, cot., banh. a ant. pl carro m,s. En,r- NC'* 2 500.00 - Verjco;., banh. e terriço e quinlal.
orõximo ao largo do Bicão, ao
lado da Escola Grécia. Ent. 5 mil,
prest. 200 s[(. — Tratar com
FRANCISCO XAVIER IMÓVEIS
ITDA., na Av. Bris de Pina, 96,
loja — Penha — Tels: 30-5489 ou
30.7558 - (CRECI 1 273).

mts, Enti
e trai. R. Içapó n. 45. qr. 202-B
- B. de Pina. Tel. 30-0731, com
LUIERO - CRECI 1 140.

BONSUCESSO - Ap. vd. po. à
Ay. Democráticos, amplo, como
nôvo, salão, 2 qts., b., em côr,
copo, coz., dep. empreg., gran-
de área, etc. R. Fernandes Vai-
der, 41 ap. 102. Entr. 9 000. -
lnf. 30-4092 Cl 340.

BONSUCESSO - Oportunidade -
Rus Cardoso de Morais, ap. nô
vo. Construção Mslo, 2 qts., sa
la, coz., copa, banh. completo
pintura a óleo, apenas 13 000
entr., saldo como aluguel sem
Iuros — Tralar Rua PKnio dc
Oliveira, 103 - l.o and. - Pe-
nha cl João - Tel. 30-3399.

PENHA — Casa nova, vazia. 2
qts., sala, coz., banh., 2 áreas,
(inteco, apenas 6 000 entr. ,acei-
to carro como parte, saldo como
alug. Tratar Rua Plínio de Oli-
veira, 103 - l.o and. - Penha
c! próprio.
PENHA e outros bairros, vdo.
casas e aps. cl a entrada a par-
lir de 5 000 e prestações de
120. Tratar diariamente na R.
Nicarágua, 175, lo|o I — Tcl. ..
30-4047 _ J. 294.

Fnl. 3 500 mensal 130. Ver Ri
Morce, 85. Seguir Rua Manuel
Machado, até 275, onde começa
iunto ao Largo de Vaz Lobo. Tel.
30-5557.
COLÉGIO - R. Jacé, 506 - Ven-
do, 2 casas e terr. ds 10x40. —
Preço 9 à vista ou 14 c] 3 500 e
300 p| mês. Estuda-se oferta. —
Trat. na Av, Brás de Pina, 1767.
Depois do Lgo. do Bicão.

r I- , jSOBRELOJA - Vdo., vazia, nova,Iratar diretamente bsm localizada. 5erve pl qualquer

Praia da Bica. Ràg'á'mén-.|Á%raT'-?RuaPàa«'U;
to em 40 meses sem i"-^"'^?,5.,
ros
na COMPANHIA IMOBI
LIARIA SANTA CRUZ -
Rua Araújo Porto Alegre1^1-9^8-
n. 36, 5.° andar - tel. ÍZONA NORTE
42-6957 - Vendas JU-
LIO BOGORICIN - Creci
n.°95.

tel. 43-5121,1 nha, vaga de garagem, mobilia-
ranieiras, 33ó.'do — Av. Augusto Amaral Pei-

xoto, 297, ap. 208 - Chaves c|
oorleiro Infs. Rio 43-0740 —
CRECI 85. -

negócio. Ent. NCrS 17 500,00, rest.
24 m. lnf. Décio Leal Imóveis —
Larqo da Carioca, 5 sj 617 —

Avenida N. S. da Penha 325
PRAÇA DO CARMO - Vendo lu-
xtjosa casa cem 4 quartos, salão
copa, coz. 2 banheiros em côr

„.,,, ,,. „,,_„ , „ terreno de 12x49 - Tratar Trav.
BRAZ DE PINA - Vdo. na.IJua Brandura 516. Larqo do Bicão -
Guapore 3 casas de 2 qls. o Vila da Penha. Vitali»o. CETEL
SJIu.' 2 loi,!' P'*60 de tudo19|.0|95, diàriamenle.
30 000.com 10 000 rest. a com-
binar. Tratar na Rua Bento Car-
doso 721, sob. Tel. 30-7706, -
Oscar.

IRAJÁ — Casa vaiia, com 2 qts
sala, cot., banh. cm terrono do
17 x ZA, na Rua Coronel Leitão.
Ent. 9 mil, prest. 200 y'\. e sem

„,.,„,. ,,, — parcelas. Tratar cem FRANCISCO
PENHA - Últimos apartamentos XAVIER IMÓVEIS LTDA., na Av.
de frente com dep. de empr. Bris d» Pina, 96, loia - Penha

endo financiado ou pela Caixa|_ Tels: 30-5489 a 30-7558 -
Tratar diariamente no local —((CRECI 1 273)

BRÁS DE PINA _ Vende-se ito.
à Eítação, casa de laje, 2 qts.,
2 salas, garagem, vazia etc. Pre-
CO 25 000 - Entr. 12 500, prcsl.jreslanle

Ccelh

PENHA - Vendo lerreno de 632
m2, jto. a Casa da Banha e Mer-
cado Disco. Infs. 30-1949 - Nu
nes - CRECI 762.
PENHA — Vende-se casa com

INHAÚMA — Vendo área grande,
pedreira barreira saibrnira facÜÍ-
dade do exploração. Tcl. 22-3344,
Av. Rio Branco, 15612728 - José
Maria Rollas.
IRAJA' - R. Cilérla, 405 cl 22.
Vendo 2 casas cl 1 qt., etc. e
outra começada nos fundos. Dou
tudo p' 12 500 cl 2 500 e 200
p] mcs. * Ver no locai e traiar
na Av. Brás dc Pina, 1767. Uma
vazia.

JACAREPAGUÁ' - Vendo na Rua
Comendador Siqueira (Fregueiia)
dois lotes de terrenos Juntos —
12x50 cada um. Tralar Telefone
57-063 a^JDfím pio^ CREO_37£.
JACAREPAGUÁ - Vando no Km-
4,5 da Eslr. Bandeirantes. Casa cj

sls., 3 qts-, casa de caseiro!
400 m2. Tratar cl Décio. Tel.

43-0519 - CRECI 42.
JACAREPAGUÁ - Rr~Marãnçir,
899, vendo casa, lerreno de 14
x 45. Motivo viagem, ótimo ne-
gocio - Tratar Av. Rio Branco,
120, sl 19, sllola. 22-0764.
JACAREPAGUÁ - Bairro Jardim
Clarice - Vendo casa c| terreno
720 m2, ár&a const. aprox. 250
mts., urgente, melhor oferta vista
ou prazo. Dr. Rômulo. Tel
32-7323 - Creci 439.
JACAREPAGUÁ - Terr. 24 x 44,
iunto á Tindiba, 18 mil enlr. e
prest. a comb. 38-0843 - CRE-
Cl 1074 - D.
p' vender urg.

Maria Açoito

ANDARA! - GRAJA0 -
VILA ISABEL

APARTAMENTO PRON-
TO - ANDARAÍ- Sinal
NCr$ 9 500,00, presta-
ções mensais NCr$ ....
500,00. Vendemos óti-
mo ap. frente: saleta,
sala, j. inv., 3 qts.,
banh., coz., área serv.
e dep. compl. empreg.
Ótima oportunidade. Vi-
sitas c; corretor na por-
tf.ria, diràiamente, das
15 às 18 horas, à Rua
Barão de Mesquita, 614 íer,!eno - Vendo com 60o m
/;.._,»» \ ll -\ lde 'ren,e. na Estrada Jacarepa-
(|UntO â Rua Uruguai), gui, próximo à E. Grajaú el.
Tratar na SEI - SoCÍéda- íf, 

F;e9UGSÍ,a', Condução na porta.
, ^ww.v-uu |U7/ lorç,( telefone etc. Proprietá-

Òe t m p r e endimentOSiri° Av, Graça Aranha, 174 s| 807.
Imobiliários. Av. Nilo1-TH *2d7S9 ~ CRECI ,06-
Peçanha, 155, Grs. 612/
14. - Tels'; 32-7270 e
52-0221. (CRECI 604K_
ANDARAI — Ap. vendo mãgní-
fico ap. 2 quarte:, sala ampla
cozinha, dependências amplas, sin-
teco pintadinho, 5.° and. frente
para um arvoredo indevassado
pronto para morar. Preço 36 mil
cruzeiros novos, fica na Rua
Barão de Mesquita, próximo à
Rua Ujruguai. Fona: 36-6325 -
Creci 725 — Negócio urgente.

JACAREPAGUÁ - Vendo casa -
R. Camclias, 331 - Valqueire, cl
3 qls., 2 sl,, dep., garagem. Ver
local. lnf. Av. Rio Branco, 81 -
1 105 - CRECI 628 - 43-7445 -
Gavazzi.

ANDARAI — Vande-se ítimo apar-
lamento com 3 quartos, sala, co-
xtnha, banheiro, ára* a banhalro
do empregada - Entrada da NCrS
9 000,00 • o seldo am prestações
d* NCrS 399,90. Var na Rua Uru-
guai, 86-A, casa 1, ap. 4. Tratar
•m MEllO AFFONSO & CIA.
ITDA., na Rua Constança Barbosa,
n.» 125, l.o andar. Tels. 29-2092
* 49*3261, ou na Av. Príncasa
Isabel, 323, grupo 1209. TaleFo-
na 36-2767. — Copacabana.

1ERRENO cl água, luz, r. calçada
10x45 frenie 2 ruas. Preço à
vista NCrS 2 500 a prazo 2 700
entrada 1 700, 10 prest. 100 —
Est. cios Bandeirantes, 12 415.
VILA VALQUEIRE.
mo terreno 9x27,

oli-• Vendo,
. piano, luz e

água, documentação perfeita. Pre-
ço: 6 000,00, a comb. Tratar Av.
Rio Branco, 183, s| 810. Passos.
Tel. 42-0927.

dindo 9x12. Enlrada NCrS
800,00, e o taldo am prastaçõas
da NCrS 62,50. Var na Eslrada
Intendente Magalhães n.° 808-832.
Tratar am MELLO AFFONSO &
CIA. na Rua Constança Barbosa,
n.» 125 - l.o andar. Tal. 29-2092
a 49-3261 - Méier.
CONSTRUÍMOS em seu terreno
com financiamento, para moradia
ou comércio, ótimos planos de
pagamentos. Tratar c| Planta Imo-
biliária Ltda. Rua da Quitanda,
65 - 3.0 and. Tel. 42-1366 -
CRECI 680.
CASCADURA - NCrS 1 500 entr.
reit. a prazo. Casas construções
novas. 2 qts., 10 m a pé da cs-
tação, com o próprio Av. Subur-
bana n. 10 432-2.» and. - Cas-
cadura.
CASA vazia no Meier — Vendo
de laje, com 2 qts,, sl., copa,
var. e garagem — Travessa Colí-
bri, 32, lei. 49-2557.

CASAS E APS. - Tenho pl ven-
der em Piedade, Meier, Eng. No-
vo, Mal. Hermes, Jacarepaguá,
N. Iguaçu, Andarai etc. - Pre*
ços de 6, 8, 16, 20, 25 alé 90
mil - Sinal de 2 «té 40 mil -
Aceito Caixa — Mais detalhes na
Rua Divino Salvador, 373 — Pie-
dade.

CASCADURA - A 300 mts. da
Estação. Vendo res. vazia, 2 qls-,
sl. etc. R. João Romeiro, 138, d
1. Apenas 3 800 do ent. e 60
prest. de 150. N. Absalão. CRECI
I 085. Av. N. Iorque, 71
— Bonsucesso.

REALENGO - Casa vazia, Rual _
Canroberl Pereira da Cosia 400, Jõo" Vcr e tratar na Rua Mauá
ci 2, chaves na c| 3 cem 2 33> hoi, „ ,manh; d, 13 is I7h
quartos, unia sala, coz. banh. Dispenso intermediários.
arca 7 milh. Aceita-se Caixa ou
Inst. Tralar 486368. CRECI RJ206

4 quartos e garagem. 10 000|IRAJA'
cruzs. novos de entrada, c

combinar — Rua Lati
113 — Dlvita com c

terreno da Igreja Penha — Entre
a-ie vazia e .pintada.

RESIDÊNCIA DE LAJE - Vandt-
se bairro Piodadn, 3 qls., sala,
copa, coz., 2 varandas. Preço:
22 000, com 50"_. do antr. Var a
tratar Av, Ernani Cardoso, 52
sala 203. Cascadura.

VAZIO, conj. 9de., banh., coz.,
Praça Pres. Aguirre Corda, 47, já
dividido. Ent. 5 000. Rast. financ.
30 meses. Est. prop. Tel. 23-1214
- CRECI 644 - Sr. Veloso.

VENDE-SE uma casa com uma
loja, toda murada, ponto para
armazém ou quitanda. Também
troco por outra, ônibus na perta.
Vila Emíl — Nova Iguaçu — Rua
Antônio Borges, 210 — Parque
Sta. Elias. Mesquita.

VENDEM-SE 2 terrenos 12x12 no
Jardim Detmare — Município de
Nova Iguaçu. Estado do Rio
Tralar na Rua Congonhas n.° 75
— Padre Miguel.

VENDE-SE ep. 2 quartos, quarto
de empregada, 2 banheires ern
cores, vario. Entr. 3 500. Rua
Mário Barbedo, 111, ap. 202. Ver
cem a zeladora. Tel. 42-5141.

LEOPOLDINA

gr.

VIIA VALQUEIRE - Vendo casa
vaiia, moderna, íala, 2 qts., can.
tro tarrano. Entr. B 000 — Var R.
dat Rosas 111. Praça Valquaira -
Tal.: 22-4163 - CRECI 610.
VALQUEIRE - Vendo terreno
20x50. R. Quiririm, iunto n. 54,
pr6x. Int. Magalhães. Ver local,
lnf. (CRECI 628). 43-7445 - Ga-
vazzt.

COM 6 sinal, 2 casas de laje em
Piedade, terr. 8 x 48, c| 1 e 3
qls. etc. — Vdo. ito. da Subur.
bana — Tratar na Rua Divino Sal-
vador, 373 — Piedade.

ATENÇÃO - PENIHA - TERRE
NO na Rua Costa Rica, Junto i
dapoit do n. 279, entra Conda
de Agrolongo a Belisário Pana
da 10 x 40 m, area da 400 m2
- Praço 15.00O, .nt. I 000

301' prast. do 200 sj. Urgente. Ver
no local a tratar com ANTÔNIO
NONATO VIEIRA ii CIA. Rua
Quitanda n. 20. sala 101. Tais
31-0994 a 31-0804

CASA NOVA, 2 pav., 3 qls., sa-
lao, 2 banhs. ioc, dep. comp.
Tel. 23-9199 - Olivar - Cre-
ci 318, ^^

COM 4 sinal, vazio, ótimo ap.
cl 3 qts. etc. Rua Mário Barbedo,
jto, Compo doi Afonsos — Mal.
Hermes. Tratar na Rua Divino
Salvador, 373 — Piedade.

ENGENHO DE DENTRO - Acal-
to Caixa — Vendo casa 4 va-
zia c| tinteco, 2 qts., sl., cczi*
nha, banheiro e grande área —
Rua Pernambuco, 1192 — lnf. tel
32-3594.

CRECI 232

A. CARVALHO' 
"véhdér 

Próxr à
Praça do Carmo, boa resid. c| 3
Ots., copa-coz., banh., pint. a
óleo e quintal. Ent. 15 000,00,
prest. 500,00. Trat. Av. Brás de
Pina, 914, sl 205. Tel. 91-1219.
CRECI 590. Atendamos aos do-
mingos.

No Centro
ótimo ap,

coz.,

A. CARVALHO vende:
da Praça do Carmo,
de frente, c| 2 qls.,
banh., em côr c irea. Ent. NCr$
7 000,00, prest. 250,00. Trat.' na
Av. Bris de Pina, 914, sl 205. -
Tel. 91-1219. CRECI 590. Atende-
mos aos domingos.

VIIA VALQUEIRE - V.ndo ap.
«cab. da luxo, na melhor rua
do bairro. R. Cravinas n. 202 ENGENHO DE DENTRO - Ven-
* calçada, 2 quarlos . sl., ate. do grande ap. vazio de frente,
M?"i ?." «_ÍÍC_Í_Í 

2 000'00' "Woisale, 2 quartos, banh. dep. empNCr5 18 000,00 _ Aceito Caixalqrende varanda. Ver Rua BenlolCRECl" 59Ò1 minulo da t. con- Gonçalves 70 ap. 201. Trat. tele
Econômica,
dução Ifone 43-1527.

A. CARVALHO vende: Na Vila
da Penha, luxuosos aps. la. ha-
bitação, cl 2 qts., sl., coz., banh.
em côr e boa área. Ent. 5 000,00,
prest. 200,00. Trai. Av. Brás de
Pina, 914. s! 205. Tel. 91-1219.

Atendemos «os do-
mingos.

CONSTRUÍMOS em seu lerreno. , ,..„,.,,.,.,com financiamento, psra moradia VIIA VALQUEIRE - Vende-se engenho Nnvo V._,_4. o'"'_?;.,_? Jr 
!: 

_i '"/ ° 
.'cu comércio - ótimo, plano, delces. d, 3 qli., sala, cor. \h. t MaMa i Aire 70? cTsa ?' ' 

'5 "' "' d* fr!n'e'
casamento,,. Tratar cl, Pl.nl, |m0.|R. J.bi.aca n.a 72-F, entre,, ..'!? L, W, 10Rua o, Quitanda.iíia. Trat. R. lemes Brito. 327 Ataemblítt, 73. 3.0, ,. 4 - Tel.lTrat. Av. Bris ri. Pina. 914,

29 9flM 
' ~ Tel-!":2796 - CECI 822 - S,ntos,!205. Tel. 91-1219. CRECI 590.-tv-vovo. Bahia ivtlla a venda imóveis. Atendamos aos domingos.

Vendo lerreno 10x30,
plano, murado, água e luz liga-
das, c! casa modesta de 3 qts.,
etc. Ent. 5 mil novos e 200 pj
mês. Tratar Av. Brás de Pinai
1767, depois do Lgo. do Bicão.

ILHA DO GOVERNADOR - Fre-
guesia — Vende-se terreno 15x70
— Rua calçada a 300 metros da
oraia — Rua Curuça, lote 149 —
Preço 14 000 c| 50% entrada —
o saldo a combinar — Tcl.: ..
32-0351 - CRECI - 463 - Mon-
^eiro.
PRAÍÀ^DX^BTkNDÉTR^-^llhrdõ
Governador. Apartamento: Vendo
com 2 quartos, 1 sala, todos dalpri„'c'eíã"isabal,'323Í g"rípo"l2Ò9frente, vista nara a praia com Tel. 36-2767 - Copacabana,
quarto e banheiro de emprega- .--.t
da, boa área, cozinha e banhei- LUJA 7*
ro social, com móveis, geladeira umal.l0|í,t
nova a telefone da CETÈl, vaga1" "9ada

pfire carro c barco — Ver no

HIGIENOPOLIS - loias e ap.
vdo. duas e ap. fds., na R. Ma-
nuel Fontenele, m. preço, — Tel.
30-7737. CRECI 910.
LOJA NO MEIER - Vendo-sa óti-
ma loi» com 150 m2 e maisum
jirau bom no centro do Méior,
para entrega imediata — Entrada
de NCrS 30 000.00 a o saldo em
prestações da NCrS 2 000,00. Ver
na Rua Carolina Méier, 40. Tra-
tar MELLO AFFONSO & CIA.
LTDA,, na Rua Constança Barbo-
sa, 125, 1,0 andar. Tel. 29-2092

490261 — Méier ou na Av.

ARARUAMA
- CABO FRIO
ARARUAMA - Cas» espetacular
cj jardins internos, 4 qti., 3
banhs, e saláo. Vendo ci mrbí-
lia e telefone. Em frente a la-
goa. Preço de ocasião. Tratar pe-
io tel. 42-8992.

OUTRAS CIDADES

ESTADO DO RIO - Parada Ange-
lica — Vende-se area de terreno
de esquina de 2 COO m2 otimo
para indústria, casa de campo
etc. a 40 minutos do Rio. T«l.
22-2972. Rio.

cal com o porleiro. Rua Capitão
Barbosa, 2 e tralar com Rodri-
gues largo de^ São Francisco, 38.
Á Colegial, Nôvo « entrega ime-
diata.

ITACOATIARA - Vende-.e^um
terreno 15 x 30. Frente para
praia. Informações lei. 30-1193.

Passa-se contraio de R;°. B»e: d« mil <l0000> «"•

tel. instalações e fôr-Uétoi novos. ,
serve para qualquer],!ABORAÍ (RJ) — Vendo 5 letes,

ramo. Ver na R. João Ribeiro, 91 limpos, juntos, água, luz, planos.
- Tralar 22-2376 - CRECI 902. 3 500m2 entrada 500 mil e 12

150 mil - Le

:x

LOJA - Rua São íroncisco Xavier """'¦ ,5° ' • 
~ 

rj % i°«'sem compromisso. Tel. ZB-6624
ju 48.5590 - 27 km Nilerói co-
ados à Av. Amaral Peixoto.

VENDO boa csa Eslrada Por-
teira, I 079, dua, frentes 12x60,
2 salas, 3 quartos ele, laje. Alu-
gado sem contrato, 40 mil cru-
reiros novos, com 50% à vlata,!VENDE-SE loia no Meier, conslru
rcslanle 2 anos tabela Price. S 

'

BOSELLI. Praça Pio X n. 73, s
1115 - CRECI C-86.

378 com 320 m2. Rua dos Arau-
ios con^30j.i2^_Tel._38-4726.__
PASSO contrato de uma loja -
Otimo ponto. Serve para qual
quer ramo de negocio. Rua Co
mandante Gracindo de Sá 21 -
Estação Vieira Fazenda.

m

AGÊNCIA DÓ

JORNAL DÒ BRASIL em

CASCADURA

bíliíria ltd,
65 - 3." ,nd.
CRECI 680.

qtj;,lc| 2 ots., s., co7., banh. e àr$a.\
Irat. R.jEnl. 6000,00, prett. 183,00. -i

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS
AV. SUBURBANA/10136
Largo de Cascadura
DAS 8,30 ÀS- 17,30 HORAS
SÁBADOS; DAS 8 ÀS 11 HORAS

Tel. 42-1366

ção nova, 175 ni2, 30 milhões de
entrada o resio muito facilitado.
Ver à Rua Carolina Meier 40 ou
Informações pelo lei 32*9963.

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS

CENTRO
CENTRO — 2 salas e banheiro —
Vcndc-se, próprio pl consultório
ou escritório. Tel. 42-8368.

CENTRO — Vendemos 2 arupos
de salas, na Rua Erasmo Braga,
c| 8.000,00 (de enlrada e saldo
em 32 meses). Estão alugados sj
contrato. Tratar em Cunha Mello
Imóveis, México, 148, 11.°. s]
1 105 - Tel. 22-8397 - Creci 866.

CENTRO - Venclo gr. 203 da
Rua Evarislo da Veiga, 35. Não
alendo intermediários, nem infor-
mo por telefone. Tralar na Rua
da Quitanda, 30, sala 707.

VENDEM-SE 2 salas. Av. Almi-
ranle Barroso, 63, Edificio Cidade
do Rio de Janeiro, em constru-
ção. Tralar pelo lei. 42-9009 -
Sr. Honorato.
VENDO salão cobertura com am
pia área descoberta próprio escri

t

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

FAZENDA•— Vendo 400 alqueires
tjecinétricos em pastos, matas e
cultura, engenho de serra, currais
gado leiteiro, burros, cavalos,
porcos. Trata-se: Tel. 43-0655 — -
Soares.
MELHOR OFERTA - Vende-se 1 :-*-
silio dc 9 00Om2 localidade - S.
Francisco, município de Magé, a -m;
500 metres da praia com 3 casas i
mobiliadas, gerador, geladeira
etc. com Iodos os tipos de fru-.,-.,
los. Tralar à Rua Aguiar, 55, ap.
101 a qualquer hora e dia. j-

SITIO — Estr. Rio-Teresópolis —
Guapimirim, 4,5 alq. geom. De-
talhes 22-7307 — Raro negócio —
CRECI 696.
SITIO — Estr. Rio-Friburgo, Km.
4,5 — Parada Modelo — Detalhes
22-7307 - CRECI 696.

SITIO - Vendo com 16 000m2 -
Estrada Rio-S. Paulo antiga, em.;
frente ao Guandu. Casa e demais
benfeitorias. Preço barata. Ne- "

gcio direto e urgente c/ o prop.
Dr. HELI - 23-2319, das 14 às-
17 horas. i
SITIO - Vdo. cm Guapimirim, a
900.H do centro, um sitio c| 14

torio residência. Ver e tratar Rua!nlj| ,n2, c\ ótima casa de 2 qts.,
Irineu Marinho, 30, portaria. h s|t, c deps. NCrS 15 000 —

Tr 
ci o Sr. FLORENTINO - Tel.

ZONA NORTE 23-3368 - CRECI 286.
TIJÜCA - Vende-se grande salaJSITIÓ - N. Rio-Petrópolis, km

ótima para pequena Fábrica, ca 18, com casa mobiliada, frule.ras,

bcleireiro ou para modificar •-^«^.'^..^oSÍN.I^ISSo!
apartamento de quarto e sala
Tel. 22-4312 - Francisco. Dr. R*jí.

SITIO - Vendo a 1 bora e 30
minutos do Rio, estrada asfaltada,

adorável, alt. 500 met.

,%
VENDO - Sala comercial pi to-
dc* os fins. R. Conde Bonfim,
Saenz Pena - Tratar R- 

VÍilírl."}íÍd*néii"«nipTã confortável, mó-
an,4««4 ' '"' ~ Tele'0-;vei, 

completos, geladeira , TV,
ne 34-3984, _ifô_SJ f |UIj eslibl)|0f pocilga, ca-

sa empregado paiol, moinho,
charrete cavalo, vaca* leiteirasESTADO DO RIO

NITERÓI -
SÃO GONÇALO

Fotos • detalhei - Tel.
Soares.

43-0655. ,

IMÓVEIS
DIVERSOS

SANTA ROSA - R. S. Rosa,
início. Vendo casa vazia, pinta-
da, lugar carro, 2 qts., sl., co-
pa, coz., dep. emp. Urgenle .. _
13 000. Aceito carro nac. Gui-JrÕNTORNÕ GUANABARA - Qui-'lomelio 

24 — Vendesc_ ere_a commarães: 23810 -
48-5054 - CRECI

Rio noite
196.

CAXIAS -
CAXIAS - Vendo 1 casa no Par
nue Duque, de 3 qts., vazia -
Chaves, Rua Joaquim Lopes d<
Macedo. 38, s| 11 - Tel. 2375
CRECIERJ 239 - João Ferreira.

I

PRIMAVERA - Vendo 1 terreno
com 4 casas de 2 quartos e sa-

entrada da brocí, 6 mil cru-
zeiros novos. Tratar centro de Ca-

tas, Rua Joaquim Lopes de Ma-
cedo, 38, si 11 - Tel. 2376 -
CREC1ERJ 239 - João Ferreira.
'PARQUE 

ESTORIL - Vendo I ;asa
de campo, c' 4 quartos, 2 salas,
cozinha, copa, banheiro completo,
banheito de #mpregada, cl gara-
gem,.água. luz e forca, c' lindo
pcmsr. Serve p\ industrie. Tratar
Pi tel. 45-4715 - ót. Corrêa.

3,290 m2 com 61 mls. frente, pa- /,
ra montagem de posto da yaío-
lina e restaurante. Tratar com pro-
prielarlo^TcIcfone^ 4_M»2. ¦

CAMPOS 16.° Distrito "Recreio",

vendo 75 alqueires. Av. Rio Bran-
co, 15612728, lei. 22-3344 - Jo-
sc Maria Rollas. V

-"-rr""""-—

Lojas em
Madureira

Transpasso contratos nos mt..'
lhores pontos de-sta maanifies
praça própria* P*tra negócio He
Gabaritos e bancos. Tratar Sr.
lAmin- 22-2376- CRECI 902..,

'--^rs-sí-V-
."' 

'¦_"



*5 IMÓVEIS - ALUGUEI

IMÓVEIS - ALUGUEL
ZONA CENTRO

CENTRO
jm;o qt. «i. . coí. 110,00 -
SlJ» 65,00 « qt. 60,00. Indpts.
Preferência dep. ou des. em
fls. 46*0990 - Sto. Cristo.
ALUGUEIS? forn.:.mor. fiadores

irrefutáveis para loci<õ** tf* ca<
3uí • jpart«m«ntoí. Rua do Um*
«ond., 39, sal. 1 103. Telefone
529447.
ALJGA-5E um quarto mobiliado,
Rua Teotônío Reçiadas, 347-02 —
Iaprt.
ALUGA-SE ct. ep. 2 salas, quar-
ro etc. 250. Rue Santana 77|1408,
porteiro. 480676.
ALUGA-SE no Eslício de Sé
Rj'a Maia Lacerda 366 um .
brado com 2 quartos, sala, cozi-
r.ha ou 1 quarto, cala e coilnhs
e mais 2 quRrtoa e rapar solteiro.
Tratar no local.

ALUGA-SE quarto p| duas ou trêa
môçai d» responsabilidade. Rua
Guilherme Marconl, 121, ap. 401,
último ondar.
ALUGO na R. Carlos de Cor-
valho, 34. ap. frente, sombra,
pintado cj hall, sala e quarto
(con|. grande), banh., cozinha,
persianas, sinteco. Chaves na ao-
breloja 113, c| Dl*. Paulo. - (CRE-
Cl 172?.
ALUGAM-SE quartos p/rapazes,
casal ou uma senhora. R. $r
Martinho 24 - eCntro.
ALUGUEI - Fiador com * imcVv.lt.
IrrtKt/sivel. Forneço. Pra.a Tira-
d.nl.s, 9, sala 1 001. Junto
Cinoma São Josi.

ALUGO duas vagos para rapaz
Rua Washington Luiz 16 ep. 403
— Centro.
ALUGO gr. qt. mob. a I ou 2
senhores de fino trato, ambiente
sauegado. Rua Washington Luiz
16*^04 - Centro.
ÃLUGAM-Sc quartos na Rua do
livramento, 151, Rua da União,
30 • Rua 

'do 
lavradio, 159 com

água corrente.
ALUGO op. frenle Ridio Glo-
bo. Rua Irineu Marinho, 30. Ve'
*'¦ltsr 1°C£I portaria.
AlUGA-SE ap. sala, quarto, cozi-
nha, banheiro. Ver Rua Rezende,
39, ap. 504 - Chaves c| portei-
ro. Troior pelo tel. 42-2323.
ALUGÃ-SE próximo do centro
bom quarto para caiei sem fi-
lhos, bem mobiliado, pode lavar
•1 cozinhar. 32-5366 — Centro.
^f.ÜGA-SE ap. sala, qto. banh.
€oz. área com tanque — Marquês
Sapucal, 231 casa 2.
ALUGA-SE um quarto para casat
sem filhos ou moço ou moça, 70
mil, um més em depósito; tam*

CENTRO - Alugo op. de frente
c/2 peças. Ent. independ., serve
p/escritório ou 2 rapaies, com

. Rua Frtncisco Muratorl, 75
42-305.-..

CRUZ VERMELHA - Aiuga-se ap.
313 da Sua Washinfllon Luís 3.
dt quarto a saia separados e
dependências. Ver no loca! «
treter na Av. Pres. Vamos 542,
«I 1 612. Tel. 43*3113.
CENTRO - Santo Cristo - Alugo
ap. ai., qt., cozinha, banh., área
c| tanque. Rua da União n. 28
op. 201 - NCrS 150,00. Tel.:
23-2801.'

CATETE Aluo».a à R. Bento

CLASSIFICADOS - Jornal _o Brasil, ..«.feira, 20-9-67 - 3

Lisboa, 63 ap. 901, •., 2 qts.,
demais dep. Tratar Av. Rio Bran-
co, 138, 14.0 and. Tel. 52*2032.
FLAMENGO - AlugoVp.~9.37
R. Visconde cie Cruzeiros, 150
— sala, 3 quartos, dependências
compl. empregnda. Chaves com
porteiro e trator Av. Rio Bran-
co, 1)4 - 14.o end. Tel.r ..
42*3300.

ALU.AMOS pora temporada curte!ALUGA-SE quarto mob. gronde i
ou longe, ótimos aphrtótnenttt!arejado o duna pessoas q. trab.
completamente mobiliados, tom|fom, com direitos. Av. Copaca
geladeira e Iodos os pertence» —|ban» 209/3C8.
lemos de 1, 2 e 3 quartos. Basf-
lio & Cia. Rua Barala Ribeiro,
87, sole 202. Tel. 37-1133.

FLAMENGO - Aluge-se .timo
ap. la. locação, de sala, 2 qls.,
coz., banh., área c/ tanque, qt.
e ban. de empreg. Ver h Rue
Paisss-ndu, 179 ap." 1C01 — Tre-
tar pelos tels.: 43-4059, 43-7472,
23-3897 ou 23-4362 c| D. Léa ou
à Sua Mayrink Veiga, 4-11.° and
Chaves cj porteiro.
FLAMENGO — Aluga-se à Rua
Silv. Martins, 127 o ap. 308 c|
sl. e deps.'Chaves c| port. tt trn-
tar na Adm. Fluminense SJA. e
Rua ric Rosário, 129 — Te!
52-82Í1 - Creci 661.

ALUGA-SE o magnífico aparta
mento 302 do Rus Miguel Lomos,
17. Duas laias, três quarto», va-
randa, mais dependências. NCr$
600,00 mais taxas. Ver com o
porteiro D|olm8. Tratar com Dr.
Hélio, tei. 52-2591.

FLAMENGO — Aluga-se o ap.
1 002, de frente, a Rua Viscdn-
de de Cruzeiro n. 150, com 2
quartos, aala, coz., banh., dep.
de emp. Ver no local. Tratnr na
Ruo do Alf.ndese, 338-A, l.o
and. Tcl. 23-9805.

CENTRO — Aluga-te ap. tiDO ca
.»¦ c[ 4 quartoe, ou duas sl., e 3
quartos, cozinha grande, banh.
ccmpl. e dep. emp., tanque, ume
grande varanda c| persianas, to-
do de frenti, c! fiador idôneo —
Aluguel base: 370,00 — Ver e
trotor na R. André Cavalcanti,
123, op. 102, c| Sr. lima.
CENTRO - Aluga-se na R. di
Constituição, 8 ap. 701, compôs-
to de sala, 2 quartos, cozinha,
banheiro completo, área c/tanque.
Aluguel NCr$ 250,00. Ver no lo-
col e trstor com ALENCAR _ CIA.
Av. Msl. Florisno 10 — 1.0 endar,
telefone 23-3328.
CENTRO — Alugam-se quartos a
casal ou uma renhore. 70 mil.

jgl uma sole. Rua SscodurB Ce- "ua João Caetono n.° 58, esq. de
177 sobrado.

Ai!«GA-SE 1 ótimo quarto mebi-
liado p| 2 rapazes cj refeições,
na R. República do Líbano, 11,
sob. (Centro).
ALUGA-SE c. 2 qts., 2 sls. etc.
Rua Júlio do Carmo 63 c/35, per-
fo Igreja Santana — Centro.
AÍIGÔ ap. 3 qts., I saia, depen-
dências. _R. Neri Pinheiro, 338,
«stado novo, junto Av. Salvsdcr
de Só - F. 58-8915.
ALUGA-SE uma vega part moça
cjue trabalhe fora. Av. Gomes
Freire 589, Centro. Tel. 42-3844.
ALUGA-SE um querto pare casal
sen fitho ou rapaz eoltelro. Pe-
¦de-ie referência — à Rue Fran-
cisco Muratori n. 33 — Centro.
ALUGO ótima casa c/2 quartos,
sala e grande óree. Ver è Rua
Cunho Barbosa n.° 3, edsa 1. Tra-
lar com Sr. Antônio pelo te:
¦£3-4787.

AffUGO vega a moça ou rapaz c/
roupa de cama. Pode laver. Tel.
43-9851. R. dos Androdos, 73.

Prcx. Vargas.
CENTRO — Alugo ótimos quar-
tos e vagai, 75 mll, c! refeições.
Edificio novo. R. dos Anclro-
das, 161.
CENTRO — Alugo-se op. coni. R.
Tadeu Kociúsko 67 ap. 901. Alu-
guel 200,00 e taxas. Cheves corn
porteiro. Tel. 32-0880.

FLAMENGO - Alugo vsrios
quartos para casais. Rua Bento
Lisboo, 123. Ruo Senador Ver-
gueiro, 111. Rut Meie Locerdo,
652.
FIANÇA - Indicamos FIADORES
IDÔNEOS per» aps. • lo.is em
qualquer bairro. Ascemblél», 45,
sala 902. Tel. 31-0973.
LARGO_ DO MACHADO - Ap.
funcionária aluga 1 ou 2 moças
respeite, trabalhem forn. Caieis,
310-1 002. Dio útil à noilo.

ACEITO Sr, idôneo em ap. de
rapaz só, de luxo, peq. vista p|
mar. Trator Rua Frcncisco Ota*
viano, 55, op. 302.
A MOÇA ou 3enhora q. tr. foro
alugo quarto mobillado, colch.
molas. 75,00 e 1 vago 50,00. Av.
Copacabana 583 no. 608.
ALUGAM-SE apartamentos mobl-
liados pj temporada longa ou
curta, Adm. Bolivar, na Av. Co-
pacaban», 605-1004 — Telefo-
neJ6-5j>65.
ANTES" DE ALUGAR ap. mobília*
do para temporada, consulte-nos

Temos ótimos, de 1, 2 e 3 qts.,
com çieladeirs, roupa de cama
etc. Basimar, Barata Ribeiro, 90,
coni. 203. - Tel.: 36-3822 e
36-2972 - CRECI 123.

ALUGA-SE quarto grande de fren-
te a três rapazes ou um coso! que
trabalhe forn. Rua Duvivier, 28,
ap. 10. 
ALUGA-SE op. fr. Rodolfo Don*
t-33 — I a!., 2 qts., Area *erv.°
c-tanquo, dep. empr., todo atap.
Tcl. 57-8298.
APARTAMENTO - Rua Anil» O»-
rib.ldi, 30 — 1 004 — Aluga-se
tipo conjugado, amplo c/ grande
sala, banheiro • coxlnhe tomple-
tos. Tratar cf D. Antonleta na
Ru» 7 de Setembro, 166. Telefo-
ne 43-8180 ou 43-4003. Chavet
com o portairo.

ÃLUGÃM-SE quart03 c| pios am
tC-iiV*. ac peças, colchões da mo-
las, piso em sinteco. Pensão Jo-
vem, Copa., "tipo hotel". Trav.
Frederico Pamplona 20. E.q. Porn-
peu Loureiro 10. Tel.i 26-6906 -
Copocobana.

ALUGA-SE temporada, ap. e/ sa»
la e quarto nau,, mobiliado. NCrS
400,00. Trattr l.l. 36-01/7,
ALUGO na quadra da praia, apart.
bem mobiliado i pac.oaa da fino
trato, d» 15 dias ou ali dezem-
bro. Inf. lel. 57-1531.

QUARTO — Aluga-se para dun:
moças. Doce referencias — NCr$
100, Bnrols Ribeiro 147 op. 1201.
TeV.____-7_5_9*3_
QUARTO 

"amplo, 
mob. covõlhT

english spok.n. Borata Ribeiro,
60-1C04,
RUA PAULA FREITAS 19, ap. 715— sala • quarto separados, c] siri-
teco, i vitla 1» milhõe». Telefone
27-4348.
RUA RAIMUNDO CORREIA, 68 -
Aluga-se, pj temporada, mobilia*
do, ótimo np. conj. c| kitch. t
bonh. completo. Tr. c| o Sr. FLO*
RENTINO - Tel. 23-3368 - CRE*
Cl 286.
SÓCIO — Procuro senhor respon-
sável — apartamento conjugado,
mobilindo — Horário comercial.
Base NCrJ 120,00.. Tel. 37-0025

noite — Alberto.
SALA, dois quartos de fronte^
armários embutidos. Barato Ribei-

669;303 - Aluguel NCrS
500.

IPANEMA - Alugo, 250,00 t| ta-
xns, Cií.s de a., q., c, b. e'
área. Trntfir no local o Rua Ba-
rão da Torro, 447, casa 2.
LEBLON - Aluge-se ap. de fren-
te, q. s. sep., coz., q. de ba-
nho e orca . Rua Joio Liro, 157
— Chavea e tratar k Av. Barto-
lomou Mitre, 450, Lo|o F.
LEBLON - Aluga-so R. Rodrigo
Otávio, 217, o op. 301, fte., com
sale, qt. e dops. Chaves com o
port. dlos úteis o tratar ne Adm.
Fluminense S. A. — Rua do Ro-
sério, 129 - Tel. 52-8281. CRECI
661.
LEBLON — Aluga-se ep. na Av.
Ataulfo de Paiva, 1022, térreo,
c| 3 quartos, sala, coz., bonh., 2
grandes éreas. NCr$ 450,00. Cha-
ves no 1093, ap. 105 ou telefone
47-1001.

GRAJAÚ - Aiugo-se coso de 3
qt., sala, dep. empregada, duas
áreas. Aluguel 350,00 - Inf.
58 8861 - 42-2494.
MARACANÃ - Alugo op. com 2
quartos o demais dependências,
no R. Turfe Clube, 12. Choves no
804. Dctolhes com Luís: 57-6738.
Aluguel NCrS 280,00 mais toxos.
QUARTO mobillado - Aluga-se
em casa de família distinta a ca-
valheiro de respeito. Rua Barão
de Mesquita 1015 — Telefone:
38-1264.
QUARTO c| tel-, pequeno, ...
quintal, p. pequeno negócio, ofi-
cina p| princlplonte — R. Sousa
Franco, 378, sob. Alug. 60,00.

AVENIDA ATLÂNTICA. Alugo ap.
peq. om prédio residencial a ca*
sal da raspaito. Francivco Sá, 5,
T.l. 27-5832.
ALUGUEL??? Fornecemos fiidores
Irrecusáveis para casas • aparta*
mentos. — Scluçio rápida — Rua
Assembléia, 45. ul» 902. Telefo-
no 31-0973.

QUARTO GRANDE pora maga que
trabalhe fora, ou senhoro de ida-
de. Exige-se referencia. Flamen-
go - 45-0516.
TEMPORADA - Alugo-se ap. c|
quarto, sala separados e quarto
de emp., coz. c| móveis, ge!, e
telefone. - Tel. 42-6296.
VAGAS PARA MOÇAS - Com
ou a/ refeição. Rua Pedro Amé-
rico, 110, ap. 508 — Telefone
45-7702.

IARANJ. - C VEIHO
ALUGA-SE n» Rua Gago Coutinho,
77, ap. 303, com 2 qts., solo,
deps. emp. etc, P. 400,00 men-
saii. Chave6 com o porteiro. Tra-
tar Trav. Po;o, 23, s[ 301.

FIADORES IDÔNEOS par» .ps. e
lojas am qualquer bairro. Contra*
to grálts. AssambUia, 45, sala 902
- T.Iefone 31-0973.
FIADOR — Proprietários • tomar*
dantes Irrecusáveis, para casas,
•partamento • lojns. Temos para
qu«lqu_r lugar. Solução 24 horat.
Av. 13 de Moio, 47, tel» 1 603
(dal 8 às 18,30 horas-.
QUARTO MOBILIADO - Ãiü5_
se cem todos direitos. Rua Heitor
Carrilho, 53. Tel. 32-4521.

.AGÊNCIA indica n| Rio, ops. de
130, 150, 180 e em Niterói, 80,
110, 130, 150. Comissio 20,00.
Não exig» fiador e sim I mès
-depósito. Nõo cobra nada adion-
«do. 23-3042 - 32-5855. - Rus
Mig. Couto, 27, 4.u ond. (7h às
18h).
ALUGA-SE casa em Deodoro —
Ouarto, sala, cozinhe e banheiro.
Informações: Rua Miguel Couto
139 l.o _ Ceniro.
ALUGO esplêndido op. 2009 i
Rua Santana 73 c/;oleta, sl. e
<sí. sep., coz., bonh. e tel.
1*3-4996, c/ou s/móvsis. NCrS
270,00 rrsis tonos.

QUARTOS — Alugam-se grandes
p/ lav., coz., depósito 2 meses.
Rue Cosi» Barros, 4, final Ale-
xandre Mockenzie.
QUARTO para uma ou duos pes-
soos. Rua Pedro Primeiro n.o 7
op. 307. Tel. 52-8708. Serve
para pequena oficina. Centro.
QUARTO casol ou solt. desde 50

70. Rua Moncorvo Filho e Li-
vramento, 94 — Sr. Jerônimo.

ALUGA-5E sala grande com coz!'
nha independente, pode lavar, ps*
ra rapazes ou casal. Ver no Rua
Cerdoao Júnior, 183, J-aranjeiras.
ALUGO op". 402 da VeVéVi
quartos, sela cj sinteco e dep.
empregodo — 350,00 — Rua Ale-
grele, 5, esq. Laranjeiras. Tel.
25.1479.

ALUGUEL? FIADORES? Não peça
favores, venha buscar um bem
flador proprietário, comerciante

Ítera 
eluguel de casas, aps. oi

ojas. Soluçío ne hora — CON*
TRATO GRÁTIS - Ru» Vise. d»
Pirei» n. 572 — fundot, ». 5 —
daa 9 às 20 horas, Incluslv. sab.
• dom. em frente TV Excelsior
— Ipanema.

ALUGA-SE quarto mobiliado, ca-
sal cu 3 rapazes. Rua Duvivier, 24
ap. 402.
ALUGA-SE Rua 5 de Julho, 47,
sp. 103, sola 2 qts,, deps. sinte-
co, luz e gás ligados. 1 a. loca-
ção, pj 420,00 mensais. Cheves
com porteiro. Trator Trov. Paço.
23, s! 301 .
ALUGA-SE - Rua Borota Ribei-
ro, 418, op. 410, sala qt. grandes
p| 230 000 mensais. Chaves no
411. Tralar Trav. Poço, 23, »|
301.

APARTAMENTO com 3 quortos, 1
íala, com ou sem garagem e te-
lefone, por 600,00 menaaii. —
Tratar com o Dr. Newton. Tela.
22-8676 ou 47-1826.
ALUGO ap. 2 queríoa, 3ala, co-
zinha, ares e dependências em-
pregods. Rua Efigtnlo Soles,

00, ap. 302 - Cosme Velho.

ALUGA-SE o ap. 1114 da R. Júlio
de Castilhos n. 35, conjugado,
de frente, com móveis. Chaves
com o porteiro — Trotar Tel.
42-3552, Sr. Waidir.
ALUGA-SÉ I voga a rapaz de tra*
tamento — Djalma Ulrich, 271 ap.
302, próximo .Rua Copacabana.
ALUGO ap. mob. saleta almoço,
sala e qto. sep. bonh. coz- com
gelad. 330 e taxas dep. 3 mes.
Djalme Ulrich, 217. Chove 401.

ALUGAMOS POR TEMPORADA
aps. mobs. da 1 ou mais quar-
lot. Av. N. S. de Copataban»,
374, ul» 304. Tel. 37-9338.
BAIRRO PEIXOTO - Alugo.se ap.
de frente para a praço, com sola,
quarto, cozinha e banheiro. Rua
Ten-nie M«.rones de Guamão, 23,
ap. 201. Chtive com o porteiro.
COPACABANA - Passo contrato,
ho|e ap. 3 qlos., dop., por NCrS
700,00 (nome do Interessado) -
Tratar R. Miguel Couto, 27, sal»
404. Sra. Arlen». So atendo pas-soalmante.

TEMPORADAS - Copacobona em
apartamentos mobiliados, diária
o psrtir de 7,50. Ver e trator di-
retamente à Rua Gustavo Sam-
poio, 854. Telefone 36-3049.
TEMPORADA - Apartamentos cl
gel., ar cond., decorados, rou-
pos, serviço, tel. Av. Copocaba-
na, 1085, Coni- 1116. Tel.: ..
56-3498.
TEMPORADA - Alugo ap. mobl.
liado melhor ponto Cop. — Inf.
Tel. 27-8420.
VAGA — Aluga-se a môçe que
trabalhe fora c| direito a lav. e
coí., 40,00. Rua Domingos Fer-
reiro, 125 ap. 305. Copacobona.

IPANEMA - LEBLON

COPACABANA - Alugo ótimo ap.
com todoi acessórios, inclusive
telefone de 3 quartos, salio, tala
d» Jantar, copa-cozinha, banheiro
ãociai, dependènciai de emprega*
d», garagem. Localiiado no PSsto
o*. Tratar t.l. 26-1794.
COPACABANA - Alug. ap. sl.
qto. todo mobiliado. telefone,
coz. grande, pora 3 pessoas
NCrS 350 - lel. 57-4601.
COPACABANA - Quarto - Alu*
ga-se confortável, mobiliado. Pe-
aem-se referências. Tel. 56-4506,
opôs 19h30m.
COPACABANA - Quorto cm ap.
luxo roupa cama, telefone Posto
Cinco. 57-6693.

ALUGO pessoa simples peq. quar*
to indep. 60,00 - Ojalma Ulrich
271 op. 1001.
ALUGUEIS — Fiadores comercian-
tes e proprietários. c| referências
bancárias, irrecusáveis, mesmo sé*
bado * domingo. Av. Copecõba-
na, 209/308.LARANJEIRAS — Alugo ólimo ap.

30J - R. Álvaro Chav», 5S, eomi.___| _i,.h ,„ -,.-.¦, d ,,„*,. .-
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QUARTO
senhor,

• Alugo a 2 ropsies
Rezende, 10 _ob.

QUARTOS - Alugam-se, podelavor e cotlnher, 50, 60 e 80
cruzeiros, com depósito, ladeira
do Fario, 48, finol do Ruo Vis*
conde da Gávea, Centro.

ALUGAM-S5 vagas c/ refeições
p/ rapazes. Rue d» Cerioca, 43— 2.°.
ALUGAM-SE 2 qunrtos grandes,
1 de frente completamente inde-

Jr^ndente com telefone 1 peque-' *.' Rua da Lapa, 113.

QUARTOS — Alugam-íe grande:,
com égua, entrada independente,
pode levar e cozinhar NCrS ..
100,00, Rua Gustavo Lacerda n.°
36, perto da Praça Tiradentes.
QUARTOS - Alugom-se, pode
lovsr e cozinhar, desde 50,00 ci
djpósito. R..*a do Livramento, 145
e 163,

UGO ap. frente,
i, sala etc. Av.

,., 602.
Gomes Frei-

QUARTOS tipo ep. a parlir de
gran- |65,0O, com todos os direitos o

ALUGO um prédio vezío no Cen-
o com 700 m2, eluguel NCrS'O,0O. 

Trstor Rua do Reiende,
í.

*.lUGO dp. não tem condomf-
,»iio novo e sintético, ImloIaçÕes
em côr... Qt., saias, aalett, c,
b-, área. Trator R. do Livromen-
to, 94.

ALUGA-SE «p. Cri 190 000, tr.s
meses depósito, meia taxas etc.
Rua Frei Cer.eca, 148, ap. 703,
7.° andor.
ALUGUEIS? fornecemos fiadorea
irrecusáveis para loee.i© de ca-
/.at e a.iartamentcs. Rua Álvaro

4 .Ivim 33, tlia 706. Cin.lándi».
ALUGA-SE um quarto paro mô-
Ças. Tratar na Rua Uruauai n.°
133.
ALUGO vagas para moças gy»írobolhem fora, NCrS 35,00. Ifcje
Monte Alegre n.° 12, ep. 50 —
Ontro.
ALUGA-SE uma sela, de frente,
sem móveis, p| cosal t. filho» e
t)ue trtb. fora, p| lav. e coz. e
um qto. et/ com moveis. Av. Mem
de Si, 252, sob.

tel. Residência ou negócio.
Alug. R. Gímboa, 163.
no 58-3264.

LARANJEIRAS - Alugo ep. 309.
Rua Marquesa de Santos, 27, de
sola, 2 qts., banh, coz. area e
dep. empr. NCrS 360. Ver c/
porteiro. Inf. 38-3842.
PROCURO opartomento, sole, 2
quartos, quarto empregada, Zo-
na Sul ou Tijuca, que possa ser
comprado através COPEG — Tel.
45-8791.

BOTAFOGO - URCA
ALUGO qt. c/bsnh., ent. ind.
1 ou 2 rop. trolo. Praio Urcs —
Otávio Correia 53. Outro menor.

compl. Ver no locol. Trotor Tel.
36-3364 e 22-3281.
ALUGA-SE um quarto a rapazes
ou mô;os que trabalhem fora —
Rua Duvivier 28 - 5.0 ondor op.
9 — Copacobona.
ALUGO - Pôiro 4, ap. frente,
varanda, sala, quarto separado,
salels, coz.. WC, tanque. NCrS
270,00. Bsrots Ribeiro 344 ao
302.

COPACABANA - Aluga-se ap.
de sala, 3 quartos, 2 banheiros
sociais, dependências completas
de empreg. e telefone — Mobi-
liado — Temporada ou contrato.
- Rua Toneleiros, 239, ap. 502.
Alugue! 750,00. Exige-se fiador
ou deposito de 3 meses. Marcar
visito, tel. 36-4736.

ALUGO oo. 302 - General Ur-
qulze, 242". Chave» com o por-
teiro. 2 meio tis. min. e
taxos.
ALUGA-SE na Rua Barão da Torre
n. 124, o op. 101, de frente, com
sala, dois quartos, dependcnclas
completas de empregados e ga-
raocm. Aluguel NOS 450,00 mais
as io.xas. Ver no locol cj o por-
telro. Tratar Tel. 42-3552.

QUARTO o luga-se um para ca*
sal e uma vaga em casa de fami*

poro rapaz. Av. Cop. 1110,
op. 304.
TEMPORADA - Castelinho - Alu
go op. pequeno diário NCrS 10,00
- Tel. 47-3346, Costro, de 9 às
10 horos.

GAVEA - J. BOTÂNICO
ALUGO ep. no Praçn Pio Onze
n.o 20. Quorto, tala, varanda,
dependências. 2 e meio ais. min
e taxas.
ALUGUÉIS? Fiadores? Apt. e co-
sai? Indico, soluciono no dia, não
cobro nado adiantado. R. Mig.
Couto, 27, 4.0 and. 23-3042 -
32-5855 (7h às 18h). - Comissio
20,00
ALUGA-SE R. Jardim BotSnico n.
295-201 - 2 sls. grandes, 3 qls.,
coz., dep. emp. e garagem. Ver
no local alé lóh - Inf. 36-6243.

ALUGA-SE quorto para cosal.
NCrS 160,00. Ver R. Desembar-
gador* Alfredo Russel n. 160, ap.
302.
ALUGÀ-SÊ uma vaga de um quar-
to em casa de famí lto morando
um só ropoz. Av. Generol Son
Mortln, 318 - 101-fundos. Le-
blon.

JARDIM BOTÂNICO - Passo ap.
1.* locação, p/ mu nomo por
NCrS 550,00. 3 qtos-, deps. Tr».
tar R. Miguel Couto, 27-A, 4.°
«nd.r. Tel. 32-3853. Indico outros.

IPANEMA - Alugo op. solo e
qt. separados. NCr$ 300,00 mais
taxas. — Rue Jangadelros, 42 —
301, com o porteiro.
IPANEMA - Alugo-se ap. V. Pi*
raia, 455, tala, 2 qls., d. depend.,
telefone, mobiliado, garagem, —
Tel. 47-6883.

APARTAMENTO MOBILIADO -
Alugo de frente, molhor ponto
da Gévoe, Rua Rodrigo Otávio,
171, 2 quarlos, 2 salas, varanda,
despensa, dependências completas
p| empregada, tudo mobiliado. ar
refrigerado, geladeiras, tapetei
etc. Tratar 8 às 13 horas, Telefo-
ne 27-9575.

QUARTO - Aldeia Compista
Modesto, independente. Casa de
família, 1 ropoz. Ruo Dono Ms
ria, 17.
VILA ISABEL - Alugo-se 1 ap
tipo coso, com 2 terr., 1 solo. 2
quortos. R. Dono Morin 108 op,
101, térreo, transv. Pereira Nunes.
VISTA ALEGRE - Alugo-se uma
casa, 2 q. sala, cozinho, 140.00.
Ver ho|e eté 12 hs. Rua Eng.
Francelino Mota, 557.
VILA ISABEL - Quarto de moça,
ent. Ind., alugo voga para outra- c| móveis, b. quentes, tel.,
cofe manhã. 54-1115.

LINS - BOCA DO MATO
LINS — Alugo ótima casa c/ 2
qls. 2 sls., coz,, banh. e quin-
tal. Rua Chlquinha Gonzoga, 55.
Chaves casa acimo — D. Rita —
Trator Rua México, 70 — sl.ó09.
NCrS 170.00.

Agenda

LINS — Alugo-se ap. 303 do Rua
César Zama, 36, de quorto e solo
separados e dependências. Ver no
local o tratar na Av. Pres. Vargos,
542 sl 1 612 - Telefone 43-3113
QUARTO pl casal ou 2 m&ças que
trabalhem fora, cj direitos. NCrS
80,00, 2 meses adiantados. Lii
de Vasconcelos. Tel. 42-7868
56-0738, das 8h às 12h.

JOCQUEI CLUBE - Aluge-se ap.
fr. t. dupla, 2 qt., b. c| box
qt. e dep. empregada. Rua José
Roberto Macedo Sosres, 12, ap.
201 — Chavos porteiro — Inf.
26-1233 - Aluguel - NCrS....
350,00.

QUARTO grande ou menor pj
casai s| filhos ou pessoa de res-
ponsabilidade. Pode lavar e co-
zinhar. R. J. BotSnico, 202.

COPACABANA - Aluga-se op.
de quorto « sala separado mo-
biliado. Temporada ou contrato.
Tel. 36-4736.
COPACABANA - Ap. Av. Pro-
do Júnior, 63-602. AÍugs-se pe-
queno, para casa!, chaves na por-
taria, demais informações fei.
26-4469.

ZONA NORTE
PÇ. DA BANDEIRA
S. CRISTÓVÃO

COPACABANA - Alugo o op.
203 da R. Borota Ribeiro, 99, s|
sala, 3 quortos, banh,, coz., dep.
einp. Preço 450. Chaves nt por-
lario. Troior tel. 32-94CO. Creci
413.
COPACABANA - P. 6, frenle,
alugo ap. 2 por andar, 2 salas,
2 quartos, dep. emp., sinteco,
pint. óleo. Preço 500,00 mais ta-
xas. Tel. 27-2597.

ALUGAM-SE - Quortos e vagas,
ambiente ótimo. Pensão Parque
Rea!. Run São Clemente 403 —
Tel.r 26-6906 - Botafogo.
ALUGA-SE apartamento 139
Proio de Botafogo, 356 (Edificio
Raidh). Salo-quarfo conj. e dí.pen-

Telefo-[dências. Entrada Independente. —
Ver com porteiro e tratar com D.

SANTO CRISTO - Aluga-se o op I"ercílio. Tel. 47-6392. NCrS
201, do Ruo Ssra n. 182, comi.__________L__.5_:
2 quartos, solo, coz., bonh., de|ÁLUGAM-SE veqss mobiliados po*rrente. Aluguel NCrS 160,00
dernsíB encargos. Choves cj ze*
lader. Trotor à Rua do AlfSn-
dego, 338-A, l.o «nd. _ Tel.i
23-9805.

SANTO CRISTO - Alugo-c» c
ap. 303, ds Rua Sore n. 192
com 3 quaríoK, sola, coí., banh!.
Aluguel de NCrS 170,00 e demeis
encargos. Choves c! zelador. —
Trstor à Ruo do AlfSndego, 338-A,
l.o end. Tcl. 23-9805.

rs rapazes — Voluntários do P4-
trio, 266 ep.401 - Botafogo.

SÓCIO — Procuro-se rapaz de
responsabilidade pnra alugar
apartnmento cem todos c* direi-
tos. Tel. 28*3259, folor com An*
dersen.
SÓCIO Ap. no Centro, aceito íe-
nhor de responsabilidade. Cart,-.
c/telefone p.portorio déste Jornal
sob o n.o 206346.
VAGA - Aluga-se rnobiliêde, a
ropoz, e,-p ambiente limpo e sos-
segado. Proça Cruz Vermelh», 9,
ap. 20 - 4.o end.

ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA
ALUGAM-SE apartamentos e quar
tos. Hotel Belo Viirs, 8 minutos
largo da ^Carioca, residencial e
familiar, diárias com refeições eo
akoncs. Rua Mouí, 5 — Sonte
Terese - Bondes Paula Motos —
Tel. 42-9346.
¦U^-lf.CIA indico nl Rio aps. de
100, 120, 150, 180 a em Nite-
rói BO, 100, 150, 200. Comissio
50,00. Não exige fiodor a sim 1
míu depósito. Não cobra nodo
adiantado. 23-3042 - 32-5855. R.
Mig. Couto, 27, 4.o ond. (7h às
18b).
A..JGA-SE ep. 1009, Ruo Taylor,
31, coniug., benh. e kitch. NCrS
160,00 e taxas. Chaves com por-
teiro. Trotor Av. Rio Bronco, 181,
r,l, 603, 15/17 horos.
ALUGO uma case vazia com sa-
le, 6 quartos, i. Rua Benjemim
Constant. Tratar Rue do Resende
44 — Gloria.
ÕILÓRIA - Rua Taylor n.o-367
("'ensão. Alugam-se quartos para
c-sol.
GLORIA — Aluga-se quarto mo-
biliado, b. arejado a 2 rapazes
do comércio, a NCrS 50,00 coda.
NSo falta água. Trater telefone:
320471.

ALUGAM-SE ótimos vegos pl ra-
pozes de troto. _ Ruo do Colete
n. 355-A, sobrodo.
ALUGA-SE aportomento sol» e
quarto separado. Rus Sto. Amoro
Z_5___.r_ 35-5046 - Oliveire.
ALUGA-SE um qutrto po"rõ""caaele vagas pora ropozes. Pedro Ai
rico, 166, ep. 704, Bloco A
Caiete.
ALUGA-SE apTlta) casa. RuaCorreio Du...* 149 _ Cotete

ALUGA-SE um quarto c] refel-
ções psra duBS pessoos que trs-
balhem fora e vaga pl moças.
Prsis de Botofogo, 158, ep. 2.
Tel. 46*o738.
ALUGO bongoifl duplex — Ruo
partic. 1 a. 2 q.q. área, coz.
etc. 5315. Volunt. Pátrio 193
C9 — Chov. cll — Alvarenga.
22*7977.
ALUGA-SE ótima casa com sala.,
5 quartos, todas dependências, 2
quartos de empregados e gara-
gem. Rua Professor Alfredo Go-
me**, 29. Preço NCrí 6CO.00 e
toxos. Trotor pelo lel. 25-1754.
ALUGA-SE qto. para 2 ropozes
solteiros. R. Palmeiras, 20 — Bo-
tafogo.
ALUGO vagas o rapazes com ou
sem refeições. Rua Barão de lu-
con», 16 - Bolofogo. 46*5224.
BOTAFOGO - Alugt se op. com
coz., benh,, c/sinteco. Rua Fará-
ni, 3 ap. 903. Aluguel 230,00
e toxas. Choves c/porteiro -
Tel. 32-0880.
BOTAFOGO - Alugo op. 50Ó -
Ruo Louro Muller, 66. Choves c/
porteiro. Tratar Lorgo de SSo
Francisco, 26, c/607. Resp. N.
Machodo. CRECI 171.

AVENIDA COPACABANA - Fren*
ta Copacabana Polac». Alugo.se
magnlí. ap. frente, mobiliodo,
gel., solão, 3 qts. e dep. NCrí
750,00. Tel. 57-3063.
ALUGO op. sl. qt^ separados,
frente. Rue 20 de Abril, 8, «p.
601 . Aluguel 220. Chave» com
o porteiro. Tr. Hilério Gouveia,
156-201. Tel. 37-6314, com de-
pó.rito.

COPACABANA - Aluga-se ap.
1 203 d» Av. N. S. dc Copocoba-
na, I 246, 2 salas conjugadas, 3
qts., bonh., cozinha, dep. em-
preg., c| vaga na garagem. Tra-
lar p| tel. 22-8794, dos 9 sà 12
horas e das 14 às 18 horas.

ALUGA-SE c| família, quorto a
casal sj filhos ou moça q| traba-
lhe fora. NCrE 90,00. Rua Cho-
vet Faria, 534|202.
APARTAMENTO - Alugo 103,
salos, 2 quartos e dep. R. S.
Luiz Gonzaga 867. Tratar 57-2853

Ver d. úleis 8 às 17, c| Couto.

RIO COMPRIDO - Alugo ap. 20!
Av. Poulo Frontin, 152, saio, 3
grandes quartos, copa, dependen-
cias compl. empregada, demais
dependências, uníco por andar.
Combinar visitas ou trotor Av.
Rio Bronco, 114 - 14.0 - Tel
22-2957.

JACAREPAGUÁ

AGÊNCIA indica aps. de 100,
130, 150 om Niterói e nl Rio,
150, 180, 200. Comissão 20,00
Não exige fiador e sim 1 môs
depósito. Não cobra nada adian
tado. 23-3042 - 32-5855. R. Mig
Couto, 27, 4.o and. (7h à:
18h30m).
ALUGO ou vendo caso qt., s|.(
coz, banh., lerreno de 15x100.
Condução na porta, desconto em
folha. Est. dos Bandeirantes,
12415.
ALUGA-SE ótimo apartamento
com todo conforto, quarlo de em.
pregada e goragem — Tratar na
Rua Xingu, 3B6, Lorgo da Fre-
guesia — Jacarepaguá.
ALUGA-SE casa 3 q., s. • mais
dependências e» garagem, Telefo-
nar para 92*1556. Estrada do Ten
diba, 2 428, Jicirepagui.
JACAREPAGUÁ - Ap. Aluga-se
2 quartos, sala, cozinha, banhei-
ro c| boxe, salota. Rua Corone
Tedim, 198. Choves ap. 202.

ALUGAM-SÉ quartos independen-
.tes, pode lavar e cozinhar, 80,00
com 2 meses de depósito. Rua
Conde Leopoldina, n.o 771, Sõ,
C/istóváo, perto da exposição.
PRA.A OA BAN0ÍIRA - Aluga*
se quorto, pode lavor e cozinhar.
NCrí 60,00, com depósito. Rua
Mariz e Barros, 663.

COPACABANA - Alugo-se o ap.
19 no Rus Ronald Carvalho, 166,
c| sala, qt., deps. Chaves cj port.
das 8 às 11 e dos 14 em di-
ante e trttar na Adm. Fluminen*

S. A. no Ruo do Rosário, 129
- Tel. 52-8281 - CRECI 661.

RUA DO MATOSO, 109 - Alugo
ap. 209, c| sala gronde, quorto,
cozinha, banheiro, érea c[ tanque,
todo pintado. Chave 208. Fiador
ou depósito.
SAO FRANCISCO XAVIER - Alu-
go-co quarto, pode lavar e cozi-
nhar. NCrS 60,00 com depósito.
Rua Licínio Cardoso, 352.

ALUGO excelente quorto, vista. . ..,
mor, benh. côr e boxe, tel., pj lt ?!___,
1 ou 2 moços. 80 mil coda - ' '"'(""'

COPACABANA - Alugo-re voga
moça que trabalhe fora. —

luxuoso op. 1 por ond. Ruo' FiB.|COPACABANA - Entrada do Tu-
Mtgelh5e3, 108-1 201. |"«l Novo. Alugo umo qrande ca-
ALUGO 1 quVo p.ra 2"Vôi^**.a "V 2 Pavi'n«"'*.>. « 1««"W

SÃO CRISTÓVÃO - Quartos -
Alugam-se ne R. Bel», 224, qto.
n." 9, 105 000. Térreo, qto. 12,
65 000, p/ rapaz solteiro ou ca-
3a!. Ver e depois tratar somente
c/ Advogado Sebastião de Jesus.
Tel. 22-3293 ou 48-3914.

RUA COMENDADOR MARTINELLI
n. 7B — Alugam-se apartamentos
101, sala, 3 quartes banheiro, co
zinha, área, dependéntias p| em
pregado. Informações ttl. 54-3701
- 28-8445 - Sr. Laerlo ou Si-
mon. Chaves d porteirc.
SALA gronde, de frente. Alugo
se a casol que trabalhe fora ou
rapazes. Rus Santa Sofio, 134
Praço Saens Peno, Tijuco.
SAENS PENA — Alugam-sa quar-
tos, salas para residência ou co-
mércio. Av. Maracanã 651
Tratar das 9 as 12 hori

sob,

SAENS PENA - Alugo op. 2 quer-
tos, sala, cozinha, banheiro e mais
peças. Ru» Tomes Coelho 98 ap.
301.
SAENZ PENA - Aluge-se qt. c/
ou s/móveis cato! trab. fora ou
vagas p/rapa. ou moças. Conde
de Bonfim, 267/301.

am ap. amplo e arejado, de fren
te na Rua Barato Ribsiro, com
todos os direitos Inclusive tol.
Tralor 37-8284.
ALUGAM-SE quartos . vagas clmoveis, colchões de moios, rou-
pas dc como, refeições fartos e sa*
ciies poro mensalistas, avulsas t
mermiros. Ambiente selecionado
Rua Santa Clara, 151 esq. Cinco
de Julho.
ALUGO qUBrto gronde frente col.
área mob. col. molas, roupa de
cama, banho quente. Almoço, jan-
ta, café, arrumadeira outros di-
reitos, 2 ou 3 rapazes que trob.
foro ou estudantes 140 cada. Av.
Copacabona 479 port. Manuel.
ALUGO op. finamente mobiliado
com telefone, 2 quortos, 1 sala e
dep. completas. Av. Copacobona
245-D op. 1110. Informações tele-
fone 57-1769.
ALUGA-SE ótimo quarto mobilia-
do com refeições, a casal ou 2
pessoas. Hilário Gouveia 87.

VENIDA COPACABANA 1039,
ap. 303. Aluga-se saião, 3 qts,,
dep. compl. e goragem. Chaves

zelodor. Tralor Adminlstredo-
ra FAYAL d- Imóveis. Tel.: ..
36-4259.

3 salões, 2 cozinhas, grande
quintal. Aluguel NCrS 1 JOO.OO
— 3 meses depósito. Tratar tel.
36-2569 - D. Yolonde.
CONJUGADO - Ótimo eluguel
168,00. Ver M. F. Broga 15Ó ap.
107 (Bairro Peixoto). Tratar Ro-
nald Carvalho 265 ap. 804 dos
10-11 horos.
COPACABANA - Alugo-se ap.
conj. com coz. Rue Saint Roman
480 op. 320. Tel. p| 42-0208 -
CRECI 924.
COPACABANA - Alugo ótimo
ap. de sala, 2 quartos, com ar-
márlos embutidos, banheiro, co-
zinha, quorto e WC de empre-
gada. Todo pintado. Av. Prado
Júnior 307 ep. 602. Chove» com
o porteiro. Tel. 49-4164.
COPACABANA - Alugam-se duos
vogos psra ropozes. — Carvalho
Mendonço, 13/1101. Pode entrar
também pelo n.o 29.
COPACABANA - Temporada. -
Alugo-se ót. ap. frente, sola •
qt. sep., mob. cl geladeira, per-
to proio. Tel. 37-1185.
COPACABANA - Alugo-se quar-
to grande, mobillado, o Sr. ou ca-

1 que trabalhem foram, Du-
vivier, 18, op. 203.

BOTAFOGO - Aluga-se saio, ba-
nheiro, coz. NCrS 130.00. Rua
SSo Manuel, 37 ap. 203 com de.
posiío.
BOTAFOGO - ÃkigõV ep.W

jbiliado. Morquêr de Olinda, 106,
_|ap. 311. Tel. 37-5181.

APARTAMENTO - AlugtTsí^dí
?_.r_S' !íle'6' bsnh- « "«• NCrJ
150,00. Dois meses em depósito- Rua Tovares Bostos, 71 ap

AlUGO ap 613, Ruo Silveira
Martin», 127, sala, 2 quartos, bonheiro, cozinho, írea. Choves c
zelador. Trator LIDER Administro
doro, Rus Quitando, 20, s| 305 -
Tel. 31-0823. ..-.'.•

GLÓRIA — Aluge-se quarto mo-
rado a rapazes ou senhoras,

..¦n referênetea, à Rua Santa
Cristina, 35, ep. S-102.
GLORIA — Aluga-se 1 qt. gron-
de na R. Conde Lage, 52 e- ou-
Tro p| moço ou rapaz trabalhe
fora na Praia do Rujiel, 344-B,
«p. 409.
SANTA TERESA - Alugo
S-204, R. Alm. Alexandrino,

ALUGO amplo op. 503, R. Buar*
que de Macedo, 42. 2 solas, 2
qts. gdes., vorondo, dep. emo.
etc. NCrS 400,00 e ene. Fiodor
Ver c/ zel. 45-1323.

•Cf sala, quarto, demait depen-
dt/Tcias. Chaves c/ porteiro e trs-
far Av. Rio Bronco, 114 - 14.°
- Tel. 22-2957.
VAGA ~ Aluga-se boo voga pe-
ra 2 moças que trob. fora — Tra-
ttir com D. Benedita — Beniomin
Consfftnt, 64.

APARTAMENTO de pessoo Tó,
olugo vogos. Rua Almirante Ta-
I52°5.Í5!___.5' op. 11.
AlUGO cara tipo op., solo, 2
qtos., bonh., cozinho, copo, oreode serviço, exclusivomenle a umcatai- Tel.: 45-6712. CRECI ; 079,
ALUGA-SE quarro na Ruo Bento
_.«8_c 

u9y Tr"6r <*]° lel5f°''a45-9845 — Catete. ..-
APARTAMENTO com telefone. -
Alugo no Rua Senodor Vergueiro,
com sole duplo, dois quortos eímpios dependências (90m2). Re-cém-pintado • vitrifleodo. Trotcr
pelo teiofone 45-1429.
CATETE
mos, pode lovar _ coz.

BOTAFOGO — Alugam-se quarto e
vogos c/ou s/refeiçõo em coso de
família a rnòça He respeito quetrab. foro. Voluntários do Pí-
tria, 196.
BOTAFOGO - Alugo op. 502, R.
General Polidoro, 183, c| sala, 2
qts.. deps. empregado, sinteco,
pintado o óleo, orm. embutidos
etc., demais dependências. NCrJ
350,00. Choves c| porteiro ou jln-
dico no op. 204. Trotar Av. Rio
Branco 114, 14,0, Te|. «12.330O
BOTAFOGO _ Alugo op. 2Ò6, R
Vol. do Pátria, 340, conjuoodo,
de frente, kitch., bonh. etc. 

"Cha-

ves c| porteiro a trotor Av. Rio
Bronco, 114, 14.0. Tí| 42-3300.
BOTAFOGO - Alugo ap. 602 R
Vol da Pátrio,. 452, eom solo, 2
quartos, deps. empregada, sinte-
co, la. locoção, garogem etc. -
Chaves c/ porteiro e trator Av
Rio Branco, 114 - 14 o _ 7.1
42-3300.

ALUGA-SE ap. e| 2 qls., sala e
demais de|,end., c] garogem, em
frente ao Metro. Tratar na"O.B.A.C". 

Ltd». CRECI J-557.
Tel. 37-7655. Pre.o: NCrJ 1*00,0-0
e encargos.
ALUGA-SE ap. com visla para o
mar. com quarto, saio sep., co-
^inn£f, banheiro, voronda envi-
dTO-adB, orm. emb. Preço NCrJ
320,00. Ver e trotar na Run Fi-
gueiredo Megalhãe», 144, ap, 907.
Acime do Coso do Banhos, no ho-
rorio de 10 às 12 e 14 ós 17 ho-
ras, ou no Av. Rio Bronco, 14,
10.° endar, com D. Robella.
ALUGA-SÉ vega pr.ro mosa» quatrabalhem fora. 50,00. Dialma Ul-
rich 57, ap. 306.

COPACABANA - Senhora com
ap. mobillado procura outra para
dividir despesa - 57-6693.

SAO CRISTÓVÃO - Aluga-te 1
qlo. para casal s/ filhos. Ruo
São Januário, 573 — D. Abaria.
SAO CRISTÓVÃO - Alugo' c/dc
pósito, tola de frente, indepen-
dente e qt. a telo iunto. Pode
lovar e cozinhor. R. Amozonos
55, tobrodo. Frenle Vasco do
Goma.
SÃO CRISTÓVÃO - Ótimo locol
de moradia. Alugam-ae 3 aps.
1." c| 2 tolos, copo, coz., 2 banh.
gde, terraço. 2.° c| sola, copo,
coz. * área c| tanque. 3.° c| sa-
Ia de frente, qt., coz., banh.,
áre» c/ tonque. Rue Inhomerim,
29 frente à Ru» Escobflr oté 15
horas.
SAO CRISTÓVÃO - Alugam-sa
apt. <| 1 • 2 qutrlos, tal», to-
sinh» - Preço a partir i» NCrJ
150,00 • NCrJ 190,00, retpecli-
vãmente. Próximo ao Mercado
d» CADEG. Contrato com fiídor.
Ver na Rua Barbou d» Silv»,
95, próximo d» Ru» An» Nári.

TIJUCA - Alugo ólimo «part. da
sala, 2 quartos, caiinha, banheiro
• dependências de empregada, lo-
caliiado na Ru» Uruguai, 87. Tra.
lor 56-1794.

CURICICA - Alugo 2 cisas em
la. locação, Rua Quatro n. 124
- Ver 4a.-feira dat 9 àt 12 h
junto estrada.
JACAREPAGUÁ' - Aluga-se, Cân*
dido Benicio, 1708 ap. 303. Sala,
3 qts. coz. dep. emp. Chaves
p/f. ap. 302. Inf. 92-0407.
VILA VALQUEIRE - Alugo ops
102 e 201 na Rua Camarotuba,
272 c| sala, 2 qts., copa, Coz.,
deps. empregoda etc. sinteco, en-
Irada p| corro. Ver no local o
tratar Av. Rio Branco, 114, \4.°.
Tel. 22-2957.

CENTRAL
ABOLIÇÃO - Alugo 2 qts.-sala
c| sinteco, banh.-coz. Aluguel 250.
Ver Frei Henrique, 119 ap. 102.
Tralor 22-4374.
ALUGA-SE, Rua Arquias Cordeiro,
316, s| 301, p| 160,00 mensais. -
Chaves c| port. Tratar Trav. Poço,

!3, s] 301.

TIJUCA — Quartos — alugam-se
ótimos, pode lavar e coz. à Rua
Bsrão do Mesquita n.° 574
Exigs-ae depósito ou desc. em
fülho. Ver c/ Sr. Roimundo a
qualquer hora.
TIJUCA — Aluga-se I quarto em
ap. pare uma ou duas moças que
trabolhem fora. Trotar pelo tel.
34-5598 - Sr. LEVI.
TIJUCA — Alugam-se vagas mo.
biliada para 2 ropozes é do fren*
te, ambiente selecionado. Rua
Conde do Bonfim, 36-7425.
TIJUCA — Alugo vários quartos
p/ cosais. Ruo Maia Lacerda,
652. Ruo Correio Vasques, 50,
no Largo do Estocio.
fIJUCA - Quortos alugam-se óti-
mos pode lavar e coz., na Rua
Ilacuruca, 21. Exigem-se depósito.
Ver no locol. Inf. tel. 42-5248,
das 12 àt 19 horas.

TIJUCA - R. COMPRIDO
APARTAMENTO - Aluga-se 1 .,
2 quartos, sala, dependências de
empregoda, l.a locação. Av. Paulo
de Frontin, 394 ap. 402

TIJUCA — Aluga-se ótima casa
no Ruo Almirante Cocrane, 162,
casa 8. Ver no local e tratar

Rua Pereira Siqueira, 93,
casa 1,

ALUGA-SE — Ruo Lucidio Lago,
91, sala 308, p| 130,00 mensois.
Chaves no portaria. Trotar Trav.
do Paço, 23, s| 301.
ALUGA-SE um apartamento Ã Rus
Itamarecá n,° 67, Caciwnbi —
Méier. Entrada para carro. Ver
e tratar no local ou pelo tel.
49-9254.
ALUGA-SE casa. R. Fonseca n.o
1271. Bangu. Chave à R. 12 de
Fevereiro n.o 552. Tel. 25-3034.
Souza.
ALUGA-SE uma C030 sala, quarto,
cozinha, banheiro, em Quintino.
Rua Tacibo n. 55. Entrar na Rua
Lemos de Brito.
ALUGA-SE sala frente e quarto
pequeno, e quarto cozinha inde-
pendente. R. Licínio Cardoso, 277

Estação São Francisco Xavier
53-8028 - Sylvio.
ALUGO qt., sl., coz., bonh., fo-
gão a gás. Rua JoSo Pinheiro,
605, op. 101. Ver de 13 às 17 h."iodor - NCrS 150.
ALUGA-SE casa, Madureira, na
Estação, 2 qts., mais dependen-
cia, condução na porta. R. João
Vicente, 273. Desconto em fôlh*
ou depósito. Tel. 52-5008.

ALUGA-SE vaga ropoz e moça
quarto bem arejado. NCrJ 40,00,
R. Dona Mari», 34 c| Pereira Nu-
nes.

ALUGA-SE quarto a rapaz
Aluga-se »ps. Araújo Pena 16. Tijuco.COPACABANA

finamente mobiliados, c ar con* apv_ rr
clicbnodo, telef. e demois uten- 

ALUGA"S-
sfHos, p| temporadas curtas e
longas. Vor na Av. N. S. de Co-
pocobono, n. 1085 solo 1115
CRECI n. 1141.

Ruo

ALUGO oc. mobiliado frente,
peq. temporoda. NCrS 270,00.
Barata Ribeiro 463, ep. 904. Cha-
ves porleiro Luiz. Tey_47-102.**;.
ALUGAMOS »i»»r!»m»-to~íi*cbir
liado n» Pr.ç» Senêdelo Cor.
rei» n. 15-205.

BOTAFOGO - Alog.m-s. »ptr.
lamentos na Ru» Voluntário, d»
Pítri», 41». em 1.» locaçíe cons-
tando de ampla sala de juntar, 3
grandes quartoi, cotinh», b»nfi»l-
ro social completo, itm. de ser*
viço • dependências de emprega*
d» — Tr«t»r na Av. lobo Júnior
1672 - P.nh» Circular de I àt

r,*..-.., v.T '*»W horae ou pefes telefones
C". 

ai"?"m:'.e 
á..1: 3_?-''!6S _ 30-1947 - 30.4.ÍJ .mos, pocie lavar _ coz., na Rua •m__.ii.ti i V 7i _» V.

Cândido Mendet, 581. Exio-.- _. ?•' 
*' 

.°r' 
"".".1°. ou S''"

depósito. Ver cl Sr. Sousa Mtno.lin». P. proprietário.

>'ATETE - FIAMENGO
ALUGA-SE — Flamengo. Qt. mô-
ça 35, caiai 45 e 65 com me*
ses depósito. Ladeira Russel 39
próximo Novo Mundo.
ALUGA-SE belíssimo apartamento
ne Rua Martins Ribeiro, 18, ep,
401, esquina de S. Solvodor. 2
aala,*, 3 quartos, banheiro com-
plefo, cozinha, varandas, pintado
de novo, dependências de criado,
tem tel. 45-4730 - Chaves r.o
local dss 13 àt 17h. — Aluguel
mentel NCrS 500,00 novos e ta.
xas. — Tratar no Administradora
Gaia. Ruo Teófilo Otônl n. 117.
3.* - Tel. 23-3435.

CATETE - Aluga-se, Rua Berilo
Lisboa, 14, ap. 1001. Ap. com
quorto e talo separado, cozinha ebanheiro. Aluguel NCrS 3'DO 00
mais tsxoE. Chaves c| porleiro. -
Trotar Acir Admlniitre.ão. Telefo
ne 32-9738.

?ATIIE ~ AÍ.lio-ie por NCrJ
350,00 o op. 903 (rrente) na Ruo
Pedro Américo, 110, hall, tolo,
2 bont quortos c| cortinas, de-
pendenciot completot inclusive da
empregoda. Assoalho c| Synteko.
Trator na IMOBILIÁRIA LUMAR,
?-, R«us .ÍH*ico* ¦¦¦• «I 7C*- <<es
12 às 17 horas. Chaves c| portei-

CATETE — Alugam-se quartos mo-
biliades. R. Sento Amaro, 11.
CATETE - Alugo ap. 2 qts., sl.,
coz„ benh., dep. emp. Ver Rua
B_nto Lisboa, 73 - Chaves pl fa-
vor no 302 - Tel. 43-9798 -
CRECI 835.

A*JGO vago a moça, mob., café
e cama 42,00, omb. fomilior. R.
Pedro Américo, 276 — Telefone:
25-6936. Catete.

CATETE — Alugam-se vagas a ra.
pazet do comércio. Ru» do Ce-
tete, 98.

FIADOR??? - indico ótimo com
5 imóvalr. Não cobro adiantado.
Ver Av. N. S. do Copacabana tl9,
«/ íOS ou R. Miguel Couto, 37,•ri 403. T.l. 32-3S55. Indico apar-
lamentos.
RUA HUMARITA, 18 - AÍugõ-se
op.^ 103, solo, 2 qts-, coz., bs-
nheiro. Procurar porteiro.

A RUA BARATA RIBEIRO, 153,
ap. 1 203 conjugodo frente par;,moradia ou comércio. Chnves com" 

porteiro.
ALUGA-SE apartamento de sala e
quarto separados, Av. Copocabc-
no, 371, ap. 311. Chaves com o
porleiro. Tratar 31-2766. <
ALUGAMOS - Copocobemr""-
Ap. cl sola, 2 quartos, cozinha,
bonh. e deps. emp. Ver com por-teiro, R. 5 Julho, 202, op. 505
400 e taxos. BARROS FILHO _
CIA. LTDA. (Administradores des-
de 1936), Av. Rio Bronco, 108,
grupo 801. CRECI 805 - Telefo-
nes 42-1040 e 42-0812.

COPACABANA - Aluga"-se o
ap. 909 d» R. Barato Ribeiro
n. 6ó8, com aolB e quarto sepa-
rados, banheiro e cozinha. Cno-
ves c! o porteiro.' Trotor com
ADMINISTRADORA SION. Ave-
nida Rio Branco n. 156, sola ..
1 714 - Tels. 52-5917.
COPACABANA - Alugo-se óíimõ
qt. mob. c/tel. o um senhor dc
respoilo, cm frente Cine Metro.
Tel. 57-2874.
COPACABANA - Ap. frente,
moblllodo c| móvel» finot, solai
2 qunrtcs, coz., banh., dep. em-
pregadB, garogem. Aluguel 4B0
o taxas. Bolívar, ]Ó5 cl portei*

Inf. 46-7656.

1 vago num quarto
mobiliodo, para rapaz distinto —
Ambiente selecionado. Preço:
NCrJ 25,00. 28-9703.
ALÜGA-SE ólimo ap. frt., sl., 2
qts., orms. emb., deps. empreg.
NCrS 250,00, Rua São Miguel,
185, ap. 102. Chavcscl portei
ALUGA-SE na Ruo Alm. Cochrane,
56, op. 208, com solo. 2 qts., dep.— 320,00 mensais. Choves com o
porteiro. Trotar Trav. Paço, 23,-' 301.

COPACABANA - Alugo-se ótimo
.sportamento c| 3 quartos, 2
as, gara^m, etc. Dcmingos For-

___iray78 op. 402 cj o porteiro.
FIANÇA? Fiadores comerciantes •
proprietários idôneos. Temot to-luçeo n» hor» p/ cata» e apt. -
Ru» Senador Danlat, 117, tal»1 507 - T.l. 22-9345.

ALUGUéU? Fornecemos fiadores
lrrecusay.il p»,» |0c»c»o d» c»
*.*,'.• "P»'t»m«ntes. Ru. Álvaro
A^'™J^;._»iLl_Z^.._£_____â____i» •
ALUGO no Av. Atfántica 1 qt"de frente « 1 cu 2 cav. Inf M\
37-4258.

RUA DONA MARIANA - Alugo
o op. 302 com sl., 2 q., dep
empr. Elevador. 350 e tx. - Inf.
46-9683, pela manhã

IEME - COPACABANA
ALUGA-SE quarto «m Copacaba-
na, par. moça que frabelho for»,
eom café • roupa de cama. Tr»
tor pelo telefon» 37.9664.
ALUGO - Copoc. Posto ó, ótima
vage a rapaz, com roupa de co-
ms, em coso de família. 70 mil.
Tel. 47-9643.

APARTAMENTO - Alug»-» n.
Kua Pedro Amírico, 64*502, com
m!s, 3 quartos e demais depen*
«l.nci»!. Tr»t»r c Sr. Anú.o t Rua!Andradas
7 de Set.mbro, 196. - Tel.fonesls.- Adeil-o
43-4003 - 43-aiíO. 'r-Tf^r^-;-,
Tiiu-a ei — ÍT—|*-Alt|c — Alugom-rt quartos o¦ LUGA-SE voga ne garagem, Ruo ivagos mobiliados, com ou tem,?;. tigfâjtfkTr,,,r "wí: ir"-Ru'do Ctte-

JETE - Aluga-se ótimo ap." £/'.,-'. deÃe5?enci»'* Chav" "-l'3*
ete, talão, 3 qtt., cozinho, |N^'* .^í£i_.3*:_?_LC_______3_6-069l.

CATETE
sal:
banh. comp., dep. empreg., área
c/ tanque. R. Bento Lisboa, 14,
op. 904. Chaves port. Trolar Rua

ó9 - Tel. 23-3539 -

ALUGO caso da vlla, Av. Prlnce-
so Isabel, 386, cl!4 ap. 101. -
Solão. 2 qls., outro qt. reversl- ALUGA «"«!¦•_£.'r.dénclat. Ch=v., «-H-» 1*,"°*-^ 1ua"°

ALUuA-SE ótimo aportomento. 2
solo», 3 quortos todos de frenfe
dependências de empregodo, ba-
nhelro em côr ozulejado até o
teto, sinteco . pintura novos
Ver e trotar à Ruo Duvivier, 37,
op. 503, à tarde. Informoçóes
tel. 42-7687- Romano.
ALUGO luxuoto ap. c/ 2 tlt. 4
qts., ç/ orms. embts. garogem
?J.,iJ_*nh,i* ,oc* "• Toneleros,
146/403. 46-8350 e 26-9040.
AVENIDA ATLÂNTICA - Tempo-
roda oté 3 meses. Alugo ap. de
frenle, mobiliado, Av. Atlântica,
2 440, c/ 2 quortos, tala, cor.,
banh. depend. empreg., area c/
tonque. Chaves c| porleiro An-
tomo. Tratar n» Av. Preí. Vor-
gas, 417, s 903, tel. 43-8299.
ALUGO conjugodo, banheiro, co-
jiniio, junlo e praio. Muita agua.
'Í9Í. 220,00. Tel. £6*2210.

FIADOR - Proprietário» • comer-
ciantet Irrecusáveis, para caiaa,
•parramanlos • loi»t. Temo» par»
qualquer lugar. Solução 24 horat.
Av. 13 d» M.io, 47, tal. 1 «03
(«¦'«-Mi 18,30 her»»). 
fjAfaàRÉ5???-;i-_R«o|v, qualqui;aluguel, fi.dor propriet. tl 3 Imó.
»•"* Ver Av. N. S. d. Copac»
ban», 019, «/ 603, .té JI horat
ou R. Miguel Couto, 37, »/ 403
T»lf..3Mffif5.^liidltò,:»p»ri».
CÊME - Aluga-se op. 100j""- Av.
Copacabonu, 1001, 2 talõei, 3
"t**, dep., garsgem,
LEME — Alugo-se com telefone^
op. 1001, Av. Copocobana, 21, 2
solões, 3 quortos, dep. gorogem.
Trotar 37.252.

ALUGO R. Haddoek LSbo, 23-A
op._ 101, de aola, dois quortos,
cozinhe, banhoiro, quorto e ba-
nheiro empregado, área — Tel.
56-3934.

TIJUCA - Aluga-se a lojo A, da
Rua Aristldet Lobo n. 54. Choves
no local. Tratar à Ruo da Alfân*
dego n. 33B-A, l.o and. - Tcl.
23-9805.
TIJUCA — Alugo ap., quarlo e
solo sep., coz., área c| tq. Ver
R. S. Miguel, 338 c/ porteiro,
Tel. 43-9798 - CRECI 835.
TIJUCA - Alugo op. 3 qls., sl„
coz., banh., dep. emp. Ver Ruo
Bão. Itapagipe, 575|301 - Cho-
ves p| fovor c| porteiro. Tele-
fone 43-979S - CRECI 835.
TIJUCA — Alugo-se ap. Rua Pinto
Guedes 40-102 com sinteco, per-
slanat, lustre crista!, sola grande,
2 qts., cozinha, banh. social, de-
pendências emp. Lugar para car-

Inf. 58-5413.

ALUGO R. Hoddock Lobo, 23 ap.
302 de sala, cozinho, quarto ban.
e salos separadas no ap. 201 clc
frente pora qualquer ramo. Tel
56-3934.

TIJUCA - Alugo ap. 106, R. Dr.
Satamini, 286, com sala, quarto,
dependências comp!. empregada,
pintado de novo. Chaves com
porteiro e tratar Av. Rio Branco,
114 - 14° - Tel. 52-1648.

ALUGO - Tiiuca - 2S",C0, vaga
rapaz, mobiliada, roupa de cama,
coso fomilio. Rua Borio Itapagipe
296, sob. D. Nair.
ALUGA-SE um quorto em cosa de
família .. duas moças que traba-
lham foro. Mensal NCrJ 80,00 os
duos. Rua São Cláudio, 59 - Rio
Comprido.
ALUGA-SE sala de frente cm cT-
sa de família a pessoa de res-
peito. Ruo Engenheiro Adel n.°
36 — Tijuca.
ALUGAM-SC 2 quartos a rapazes
e moças ou cosal. Rua Gonçal-
ves, 164. Catumbi. Trator depois
das 16 horBs ou lelefonor 43-4244
ALUGA-SE querto no Rua Oto de
Alencar, 23 — Tijuca.

MUDANÇAS STAR - Lo-
cais e interestaduais —
12,00 a hora. Tels.:
22-9264 e 49-8509 -
Dia e noite.
MOBILIADO - Aluga-ie ap. quar-
to e sola outro 2 auartos, 2 m*
las com tel. gel. roupa de cama.

utentillot. Tel. 37-1457 - Edino.

ALUGO op. 301 qt.,
frente, banh. compl., coz.,

de
área.

¦.¦¦.*¦¦ ¦*..:.. para ca-

POSíO 5 - Al. ap. mobiliado,
saio, 2 qts,, bonh. coz. deps.
empr. frente, «rm. emb. geledel-
re, ílapelado. Rua Barota Ribei-
ro,. 759, ap. 505. Ch. porteiro.
Trotor 36-7895 - NCrJ 600.

sal ou duos pessoas. Telefone POoTO 4 Ij2 - Aluga-se ap. de
56-3428. Av. Copacobona, 99/2 sls.. 3 qts.. mobiliado, telefono,
?2^.i_ demais dependências, por t-ÍCrS
ÃLUGA-S"E quarto casol ou 2 rc. if50 ' t?,;<a!^1Ru3 Pompeu Loureiro,

5 - Tralar Z/7 - -Ira, 251, ep. 3. , .-, PÒ.IO 4 -; Apartamento 2.U-
S. de Co-l'"!' ,? .iuartos, garagem e de-

22-7502
ALUGUEIS? Fornecemos li. dor. _
irr»cusav»il par» lotação d. <a-
sai e ¦parttmentot, Av. N. $.,
d* C*pac»b»n», 1017, ••!• NI '

ALUGA-SE - Av. N
pacabana 371 ap. 504.
lhor ponto, quarto e sala mobi
liado. Cheves com o porteiro
Tratar 34-oOxO. Orlando.

BONS FIADORES - Ofereço pt-
ra aluguei» em toda ¦ Guanaba-
r«. Av. Pr.s. V»rg»s n. 329- 1.1108 - T.l. 330537.

TIJUCA - Aluga-se, NCrí 400,
apartamento e| 4 qlos., 2 solas,
2 bonheiros. Rua Rogo Lopes, 98,
c| Sr. Hélio. Trotor Assembléio,
36, sala 904, das 17 às 19 ho-
ras. Tel. 31-0274.

ALUGA-SE em ap. grande, Rua
Coriiós, 18, ap. 102, no Méier.
NCrS 300,00. Chave no ap. 101.
Sr. Orlando.
ALUGA-SE pequena moradia quar-
to, saleta, cozinho, tanque, inde-
pendente. Aluguel 90,00 com de-
pósito. Rua Cruz e Sousa 276 —
Encantado.
ALUGO tnd. casas, apt». de Ro*
cha a Austin. Triagem a Coxias.
I e 2 qts. de 60, 80, 90, 100
e 140 mil, sl fiador. R, Lucidio
Lago, 138. sl 4 - Méier, ate I7h.
ALUGAM-ST duas casas com água
* luz, na Rua A, quadra 10, leto
431, Padre Miguel, 80,00 » 100,00.
ALUGA-SE uma tala para resi»
dencia com sanitário. Rua 12 di
Fevereiro 70. Ban?u. 80,00.
ALUGUÍIS? Fornecemos fiadores
irrecusáveis para locação d« ca-
sas e apartamentos. Rua Álvaro
Alvim, 33, s»la 706. Cinelandia.
ALUGO casa c| sala, 2 qls., coz,
e dependências. R, Ana Néri,
114 - Chave no 72.
ALUGO enorme casa c( 2 sls.,
3 qts., coz. e dependências. R.
Ana Néri, 100 - Chave no 72.

TIJUCA — Rua Borão de Mesquito,
424, aluga-se um op. Ver no lo-
cal. Tratar com o proprietário. —
Rua Beneditinos, 10, sjlojfl.

ALUGO 2 ops, coração de Enge
nho Novo. R, Conselheiro Jo-
bim, 67. Chaves no 301.

TUUCA — Aluga-se quarto ca
sal, rapazes. Alugo também i
temporada. Rua dos Araujos n.(
11-A, bloco 2, ap, 203.
TIJUCA — Aluga-se quarto cl ba-
nheiro p| rapaz ou quarto cj ba
nheiro e cozinha pl casal. Inf
tel. 58-7534.
TIJUCA — Aluga-se ap. com 1
qto. • sala conjugados. Contra-
to com fiador. Var na Rua Con-
de de Bonfim n. 59.
TIJUCA - Aluga-te o ap. 211 da
Rua Conde de Bonfim, 507, bio-
co A, de 2 qts., 1 tala, copo-
cor., dep. compl. Ver no local
c| porteiro e trntar pelo telefone
34-7665. Benjamim.

CAÕAL ou senhora que trabalhe
fora, quarto independente. Tiiuca
- 38-3B8S.

USINA — Alugam-se qts. e aa-
lasp| comércio ou residência, e
eceita-je sócio para pensão. —
9°"do Bonfim, 1^93, tcbrodo,

FIADOR? ALUGUEL? Indicamos
fiador proprietário, com imóveis
n» GB. R. da Aitemblél», 45, t.l.
902. Telefone 31-0973.
MUDA — Alug. ótimos ops. de 2
solas e 3 qts. Ver na Rua Cotingo,
51, op. 202. - Trotor Modalena
Imóveis. Av. Pres. Vargas, 482,
«ais 217. Tel.i 4.-0233.

MUDANÇAS STAR - Lo-
cais e interestaduais —
12,00 a hora. Tels.: ...
22-9264 e 49-8509 -
Dia e noite.

USiNA DA TIJUCA - Aluga-se
residência sob contrato e fiador.
Aluguel NCrS 100,00 mais taxes
NCrS 10,00. Tralor no local, Rua
Ângelo dot Reis 308, com o Sr.
Miguel

ALUGAM-SE diversos qts. e qts.
c| coz. Ver R. Bela Visto, 191,
Eng. Novo, R. Nozário, 42, R.
Gen. José Cristino, 46. Tels. ..
49-0241 e 54-4805.
ALUGA-SE ap. com dois quartos,
sala grande, bonheiro, cozinha,
banheiro de empregado o áreo
com tanque. Av. Morochal Ron-
don, 577, op. 202, (antigo Ruo
Ceará). Tel.: 38-4076.
ANCHIETA - Alugom-se 2 casos
independentes, c/ varanda, água,
luz, quintal, uma NCrS 75,00 e
outra de frente, NCrS 90,00. Ruo
Capitão Paulo, 33.
ALUGA-SE ap. com todo confor
to para casal 170 cruzeiro» novos
n» Rua Leopoldina, 243, ap. 302,
Pi.d.d., ch.v.t no 201.
ALUGA-SE caia c| _lo., »., «oi.,
benh., demait dep., p| casal. Ru»
Antônio Vargas, 177, Piedade.

ANDARA. - GRAJAÚ -
VILA ISABEL
ALUGA-SE quarto. Av. 28 de Se-
tembro, 347. - Vija Isabel.
ALUGO emplo ap. de frente pin-fado, varande, sala, 4 quartos,
coz,, banh, du câr, área, .inlaco,
Rua Juparanã 48/201, Carioca-
Uruguai na porta. Al. 450. Cha-
ve no op. 101, fundot ou Rua
Borõo de Vastouras 14 — Tel.
384190.

MUDA — Alugo-te quarto, pode ic ..*. _«>,mt,--, 
~"o ,

lavar e cozinhor. NCrJ 60,00, com ÍÍ_H5^£Í!2 c/2 amplos qts
2 meses em depósito. Ruo Conde IH 1° .?"'?'¦ 

b6nhe,r°* «j*
de Bonfim, 924 nh"í %?"° „de -""Pregada. Alu-

ouel 260. Rua Senador Furlodo
20 ap. 304 — Chaves no bar em
boixo. Trotor 58-7032.

OUARTO amplo, orej., c[ ou ij
móveis, mo_os ou 1 casal do-
cente quo trob. foro, único inoul-
ino. Tel, 34-5328, depois 12 hs.

casal

ALUGA-SE - V. Isabel. R. Luís
„,,.,- — Barbosa 101-A 403, 1 sl., 2 qls.,OUARTO pj catai tl d.posito -coz.', banh. dep. criscios. 53-4073™_J.U«__M"'***™ lobo n. M.l NCrS 260,00. Banco Ultramarino." ^mmmii^^m^mM^

BENTO RIBEIRO - Ap. 2 
"qls,

banh. Alug. na R. Américo
da Rocha, 407 - Aluguel NCrS
1JO00, desc. cm folhe.
CASCADURA - Alugo-se cose~2
quartos, sala, copa, varanda, quin*tal. Rua Itamorali, 264, casa 11.
CHAVE DÊ OURO - Eng. de
Dentro. Alugo-se ótimo aparta-
mento, 2 quartos, sala, cozinho,
banheiro completo. — Rua Borja
Reis n. 233, ap. 201 - Chaves
no 233, casa.
CASA X TELEFONE - Dou res
dêncio grátis (em N. Iguaçu)
quem emprestar 1 tel. aqui do Rio
ou Niterói. Serva mesmo em
transferência. Trat. R. Miguel
Couto, 27, 4,o and. 23-3042 -
32-5855 (8h às 18h). - Amazo*
nas. CRECI 743.

Arauio Leitão, 372.

CACHAMBI - Aluga-se ãp7""dí
sala, 2 qls., banh., coz., área c|
tanque. Ver à Rua Estevão Sil.
va, 160. ap. 203 - Chaves ao
lado n.° 150 c| D. Maria. Tralor
peles tels.: 43-4059, 43-7472,
23-3897 ou 46-2063 ou à Ruo
Mayrink Veiga, 4-11.» snd. cl
D. Léa. Aluguel NCr$ 183,70.
ENCANTAÕÕ - Aluga-so ep. cVT
fortável cj 2 qts., tala, grande

rea, qto. e W.C. de empregada- Rua Pernambuco, 1 039-404.
Aluguel NCrS 200,00 e taxas. -
Chaves c| zelador Sr. Osvaldo.
Tratar q Sr. Arauio. Tolefone:

SORTEIO — Hoje, às 15 horas, na sede da Lote-
ri«a do Estado, o sorteio da «série F do Concurco
Seus Talões Valem Milhões.
TRENS — Os trens paradores da Central do Bra-
sll, que circulam no sentido de D. Pedro II a Deo-doro, não farão paradas nas estações do EngenhoNovo, Méier e Todos os Santos, de 9 às 16 hornade amanhã, para trabalhos na via permanente.•*• Será inaugurada, hoje, às 9h30m, pela direçãoda Central do Brasil, a nova estação de Santíssi-mo. Destruída por um incêndio, há alguns anes, aestação foi reconstruída dentro da técnica moder-na e atendendo às necessidades do local, poissóbre o viaduto (passarela), que liga um e outro
lado do bairro, ficam situadas as bilheterias e a
própria agência.
LUZ — Para serviços de manutenção e ampliaçãona rede de distribuição de energia elétrica e se-
gurança do pessoal que realiza esse serviço, tor-iia-se Indispensável interromper o fornecimentode eletricidade nos seguintes logradouros: hoje,
quarta-feira, STTBÜRBIOS DA CENTRAL _ entro11 e 17 horas, Irajá, Ruas Barrosa Pereira, Baráode Jaguari, Major Medeiros, Major Galamba, Mar-
quês de Aracaté, Visconde de São Leopoldo, Oli-veira Alvares, Calmon Cabral, Miranda de Brito,Rogério Cardoso, Piratininga, Ministro Costa Man-so, Luís Barroso, Afonso Guimarães, Lúcio doAraújo, Miguel Dibo, Queirós Saiáo, Visconde deMaceió. Avenidas Monsenhor Felix, Meriti. Estra-das Coronel Vieira, do Quitungo. Entre 7 e 17 ho-ras, Anchieta, Ruas Ernesto Vieira, Leopoldo Bor-
ges, Apimi, Oaneral Augusto Sisson, AdalbertoTanajura, Tenente Lassance, Professor Luís doMelo Campos, Capitão Paulo, Engenheiro Armin-do Rangel,' Clara Borges, Arnaldo Murinell, Cân-dido Bastos, Apui, Aiapuá, Natália Teixeira, Ja-guará. Moura Romim, Zanini. Estrada do Engenho
_¦£*?•» PrÍça Mara5á* **¦* Amanhã, quinta-feira,ZONA NORTE - entre 6 e 17 horas, Tijuca eAndarai, Ruas Maria Amália, Uruguai, EngenheiroErnani Cotrim, Mário Barreto, Dona Delfina, Cie-mente Falcão, França Jíinior, Fernandes Vieira.Praça Itororo. Travessa Dutra Rodrigues. SUBÚR.BIOS DA CENTRAL — entre 7 e 16 horas, Cole-gio e Itocha Miranda, Ruas Caraíba, Itaeté, Coema,Jnbotiana, Lageado, Apelba, Jacé, Jaguarema, Pa-coyal, Velasques, Jaurité, Pinhará, Sumidouro Pi-ratuba, Iraplranga. Dr. Luiz Bicalho, Abaretama,Itaperoá, Jurucê, Guaraná, Ipiranga, Qupmaru,Paulo Viana, Tinguá, Freire, Bezerril, Nelson Vas-concelos de Almeida, Manuel do Nascimento, Gui-raréa, Moçambique, Biouiba, Joatinga, Paraitinga.rucupi, Jatuana. Estrada do Barro VermelhoPraça Carlos Toledo. Avenida Teodoro Alves Pa-checo. Travessa Alecrim. Entre 11 e 17 horas,Honorlo Gii-j-el, Ruas Serinhaem, Cuaraci, Mam-bituba, Tapiraí, Abiurana, Mocaiuba, Meruoca, Lo-reto do Couto, Martins de Nantes, Gaspar Adorno,Belchior Moreira. Estrada João Paulo.MEDICINA — A Sociedade de Medicina e Cirurgiado Rio de Janeiro realiza em sua sede, hoie, ama-nha, e depois, às 21 horas, uina Semana Científicae que tem o patrocínio da Sociedade Brasileira dede Gastroenterologia e Nutrição. — O Centro deEstudas do Instituto de Psiquiatria (Av. Vences-lau Brás 71-fundos) realizará dia 22, uma sessãode casos Clínicos com os seguintes relatores: Dr"Mania Teodorovic e Dr. Raulito GomesDOCU.MENTOS - O Sr. Jorge Ricardo Rodriguesperdeu na Rua Djalma Ulrich, em Copacabanasua carteira de motorista e fotocópia da carteiramodelo 19. Quem encontrar os documentos poderápor favor, avisar pelo telefone 52-2692TEMPO — Previsão do tempo até o dia 21, na Re-guio Salineira Fluminense: Tempo: Nublado comnebulosidade variável. Névoa seca de dia e tempe-ratura em elevação. Nas próximas 60 a 72 horasa nebulosidade «aumentará, e, sob efeitos préfron-tais o tempo se instabillzará, com possibilidades dechuvas. Condições de evaporação boas, passando aregulares e sofríveis no fim do período. Na RegiãoSalineira Nordestina: Tempo: Nublado com nebu-losidade variável. Condições de evaporação boas.ANALISE —• O acadêmico Josué Montelo. Presl-dente do Conselho Federal de Cultura, vai analisara vida e a obra de José de Alencar, no campo ju-rídico, ao ministrar o XIX curso promovido peloCentro de Estudos Políticos do TRE-GB. As aula-sserão iniciadas amanhã e as Inscrições continuamabertas, nao estando restritas aos funcionários daJustiça Eleitoral, mas a todos os estudiosos daGuanabara, segundo orientação estabelecida pelorespectivo presidente, Desembargador FaustinoNascimento.

ACIONISTAS — O Banco Brasileiro de Descontos,a maior sociedade anônima da América Latina,ate o próximo dia 30 de setembro, deverá ultra-
passar os 160 mil acionistas. Os dirigentes do Bra-desco esperavam alcançar essa marca somente nofim do ano.
DECRETOS — O Presidente da República assi-nou os seguintes Decretos: — Declarando de utili-nade pública a Sociedade de Assistência Social de«Americana, oom sede em Americana, São Paulo,entidade que tem por objetivo organizar e manterCentros de Serviços de Assistência Social, atravésdos quais presta todo gênero de benefícios à ln-fância, à juventude e à família, especialmente amais necessitada, quer do ponto-de-vista moral,
quer do espiritual ou material; — Considerando dealto interesse para a economia nacional o projetoapresentado ao Banco Nacional de Desenvo.vlm,en«to Econômico, por Verolme Estaleiros Reunidos doBrasil S.A., com vista à eliminação de pontos doestrangulamento de sua indústria de construçãonaval e redução de custos industriais; — Abrindo,ao Ministério* da Saúde, o crédito suplementar deum milhão de cruzeiros novos para reforço dadotação da Campanha de Erradicação da Malária;Retificando a classificação dos cargos de nívelSuperior do extinto Conselho Nacional de Eco-nomia, aprovada pelo Decreto número 5.188/64;Estendendo ao pessoal temporário da Campanha
de Erradicação da Malária o reajustamento de sa-lários, facultado pelo Artigo 10 e seu ParágrafoÜnico, do Decreto-Lei 31/66, que reajustou os ven-clmentos dos servidores civis e militares da União.PAGAMENTOS — Agências e Bostos da Delegaciado INPS, na Guanabara, pagam hoje, quarta-feira,os seguintes auxílios e benefícios, referentes ao Ex-IAPC: Agência 1 — Copacabana — Rua RaimundoCorrêa, 20: Aposentadorias Velhice — TempoServiço — Especial — Ordinária — JornalísticaAbono Permanência em Serviço. Das 9,30 á«.16 horas: Recebem todos os beneficiários atrasa-dos destas categorias; Agência 2 — Catete — Lar-
go do Machado, 8: Auxilio-Doença — Das 9 30às 16 horas: beneficiários de ns, 142 001 ao íinal.Atrasadas: dia 22; Agência 3 — Praça da Ban-deira — Rua Joaquim Palhares, 357: Aposenacio-ria por Invalidez: Das 9,30 às 12,30 horas: bene-fieiários de ns.: 49 000 a 51999: Das 12.30 às 16horas: de ns.: 52 000 ao íinal — Atrasados: dia26; Agência 4 — Méier — Rua Lucidio Lago, 233-B: Auxilio-Doença — Dns 9,30 às 16 horas: To-dos os beneficiários desta categoria. Atrasados!dia 26; Põsto 4-1 — Del Castilho — Av. Subur-bana, 4 414: Auxilio-Doença — Aposentadoria porInvalidez: Das 11 às 16 horas: beneficiários atra-sados, os que não receberam nas datas anterior-mente fixadas; Agência 5 — Madureira — RuaCarvalho de Souza, 245: Aposentadoria por Inva-lidez — Artigo 52 — Lei 1162: Das 9,30 às 16,30horas: beneficiárias de ns. 51501 ao final. Atra-sados: dia 27; Agência 6 — Penha — Rua Nica-rágua, 581: Apasentadoria por Invalidez: Das 9òs 12 horas: beneficiários de ns. 42 201 a 45100;Das 13 iis 16 horas: de ns. 45101 a 47 700. Atra-sados: dia 27; Agência 7 — Castelo — Av. GraçaAranha, 169: Aposentadoria por Invalidez: Das9,30 às 12,30 horas: beneficiários de ns. 42 001 a48 000; Dos 12,30 às 16 horas: de ns. 48 001 aofinal. Atrasados: dia 25; Agência 8 — CampoGrande — Rua Engenheiro Trindade, 129: Au-xilio-Doença: Das 11 às 15 horas: beneficiários

de ns. 155 001 ao final. Atrasados: dia 25. — APagadorla de Inativos e Pensionistas da Marinha
comunica acs interessadas que o pagamento re-lativo ao mês de setembro será efetuado hoje, ao
pessoal que recebe através do Banco do Estadoda Guanabara e .amanhã c depois ao que recebeatravés da Caixa Econômica Federal do Rio doJaneiro. — Com a remessa dos cheques dos pen-sionistas especiais e militares, da FEB e da Guer-ra do Paraguai, a diretoria da Despesa Públicadá início, amanhã, ao pagamento do més de se-tembro corrente. — O Banco do Estado da Gua-nabara credita, a partir de hoje, os servidores es-taduais do lote 10 — IPEG — Procuradores doEstado (percentagem de julho-67) e Pagadoriade Inativas e Pensionistas da Marinha. — Hojeserão pagos os servidores ativos do Superior Trl-bunal Militar (diferença de vencimentos).
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CLASSIFICADOS - Jorn»! cio Brasil, 4,n.feFi11, 20" 47

ALUGA-SE ap. quarto grande, sa-l
Ia, cozinha, banheiro, entrada p/carro. Rua Cuba, 413 - Penha!— Junto à Lobo Júnior.

ILHAS

— O QUE f: O CRKCI - A .sigla CRECI, co-
rmimente visfa nos rodapés de anúncios imobi-
liíu-ios, representa o nome do Conselho Regio-
nal das Corretores de Imóveis. Os CRECI íis-
callzfiin a profissão do Corretor de Imóveis cm
todo o território nacional, correspondendo ao Es-
tado da Guanabara o CRECI da 1.» Região.
Sem o registro nessa entidade, é ilegal o exerci-
cio da profissão de Corretor de Imóveis, a qualcompreende a mediação na compra, venda ou
permuta de imóveis, segundo estabelece a Lei n.°

116 de 27-8-62. criadora desses órgãos. Em se
tratando de pessoa física, está ela obrigada, pa-ra seu registro, a íazer um curso de Corretor deImóveis, findo o qual, de acordo com a capaci-
dade demonstrada, estará apto a obter a sua Car-íeira Profissional. Para o registro das pessoasjurídicas, obrigadas ai tanto pela citada Lei, éimprescindível que conste do pedido o nome e onúmero do corretor que ficará responsável pelaÍirma a se registrar.

3 — DIRETORIA — A atual Diretoria do Con-
«lho Regional dos Corretores de Imóveis da l.a¦Região assim se constitui: Presidente, Dr. Car-los Vieira de Barros Leite; 1.» Vice-Presíde-nte
Dr. Valdemar Donato; 2.° Vice-Presidente. Dr.'¦Sérgio Cláudio de Castro; 1.° Diretor-Secretá-
rio. Dr. Antônio de Castilho Gama; 2.° Diretor-
Secretário, Sr. Roberto Conte; l.o Diretor-Te-
Bouretro, Sr. Vicente de Paula Lima; 2.° Dire-itor-Tesoureiro, Sr. Francisco Nogueira da Cos-
ta.

3- CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO - O Con-
eelho, sob a Presidência do Dr.' Carlos Vieira deBarros Leite, compõe-se, além dos elementos queformam a Diretoria supra referida,, do? seguin-tes Conselheiras: Aldo José Caneca, Gabriel Au-
gusto de Andrade, Flávio Acióli de Vasconcelos-
Hélio Verri, Bernardo Barbosa da Silva. Menottí
ítalo Grassam, Miguel José Guerra, Válter Ber-
ger, Leopoldo Zaconi, Adolfo Burgos Ponce deLeon, Carlas Mac Dowell da Costa, Francisco
Castro Silva. Júlio Bogoricin, Agostinho Cardoso
Antônio Jardim dos Santos, Rui de Almeida ê 

'
Natan Berman.

— COMISSÃO DE DISCIPLINA E FISCALI-ZAÇAO — Essa Comissão, presidida pelo DrSérgio Cláudio de Castro, Vice-Presidente doCRECI, vem envidando os maiores esforços
pare: que o Corretor de Imóveis cumpra comeficiência, os encargos que lhe são cometidos
procurando, por ou iro lado, reprimir, de qual-quer íorma, o exercício ilegal da profissão pa-xa tanto contando com o integral apoio das au-toridades estaduais e federais.

— HOMENAGEM AO PRESIDENTE — OConselho, em reunião Plenária de quinta-feiraultima, por unanimidade, prestou significativaHomenagem ao seu Presidente. Dr. Carlos Vieirade Barros Leite, em virtude do transcurso de séúam versário natalicio. Tal homenagem decorreda íorma pela qual o ilustre Presidente vem con-duzindo os destinos da entidade, voltado única eexclusivamente para os altos interesses da cias-
ie^^fe noticiário é'íeito pela Diretoria doCKECI).

ALUGA-SE apartamento 2 quartos,snla e demais dependências, l.a
locação, NCrJ 1SQ e taxas. Rua
yond a Ag rol on go, 245.

GOVERNADOR

ALUGO case na Penha, 2 sal,-,.,
?or?& ?,"""• P/ ",f0- - NCr*
190.00. Vor na Rua do Cais, 429.
Chaves no 401. Traí. na Rua Ro-
melrpi, 192-A s/202, Penha -
Telefonei 30-7494,

ALUGO à Rua Almirante Fiquei
redo n,° 110 apartamentos de 1
e 2 cits. com demais dependên
cias — Freguesia.

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS

CENTRO

ALUGA-SE 1 quarto em
casa de família. — Rua
Rodolfo Galvão, 49, ap.
201. Tratar no local.

ALUGA-SE grande quarlo famí
liar. R. Capitão Barbosa, 35, ap
101. Praia Bandeira. I. do Go

I Vernador.

ALUGUEI - Fiador com 6 imóveis.
Irrecusável. Forneço. Praça Tira-
dentes, 9, sala 1 001. Junto ao
Cingma Sío Josf.

Alu-BONSUCESSO, Higienópolls
go ótimo ap. 2 quartos, sala
etc. 200,00. R. Francisco Medei-
ros, 59, ap. 101. Proprietário er,lí -i_-' _
no local de 9h ís 12ii ou te!. FREGUESIA
36-6432.

ALUGA-SE ap. com 3 quartos, sa
ia, 2 banheiros e área grande.
Est. Galeão 429 ap. 102. Telefone
23-6232, — Guarabu.
ALUGA-SE o ap. 201 c| 4, da
Rua Ssrrão n. 325 — Zumbi —
Itho dc Governador. Cl 1 «ala,
2 quartos, dep. de emp. Ver

local c| encarregado Sr. Ma-
tias, casa 8. ap. 101. Tratar i
Av. Franklin Roosevelt, 39, 15.0,
Grupo 1502. Das 12 ès 18 ho-

. Aluguel 230,00 mais encar-

BONSUCESSO - Avenida""Tel«ira
do Castro n. 308, ap. 201 — Alu
ga-:e a famüia de tratamento
com 1 sala, 3 quartos, dep. comp.
de emp., garagem e ótimas áreas
de serviços e recreio. Ver forn
encarregado no locnl, Sr. Barbo-
sa. Tratar na Av. Franklin Roose-
velt n. 39, 15.°, orupo 1502, das
12 às IB horas. Aluguel 320,00
mais encargos.
BRAS DE PINA - Alugo ótimo
ap.; p/fins comerciais. Av. Brás
dn Pina, 918 ap. 201 - cliaves
no bor. Tratar Rua México 70
sl-609.
BRAS DE PINA - Aluga-sa ao.
303 da Rua Canta n.° 7, la. lo-
escão cr sinteco, 2 qís., sala -
Tratr.r pelo tel. 30-0308 das í
às 11 horas.

Alufla — exijo des-
tonto em folha, np. c/graneis
quintal ou vendo metade do
lor. R. Jarinu 401.
bé. CETEL 96-2119

Tremem-
Zé

ALUGO sala, frento Seto Sete
bro, 81, 9.o andar - 32m2 polNCr$_3jq,CQ o taxas. _
ALUGAM-SE 2 salas conjugadas.
Edifício Palácio Mercantil. Pres.
Vargas, 482 - Traiar Dr. Gilber.
to. Alfândega, 107 - 43-7719.
ALUGA-SE o 16.° andar da Av.
Rio Branco, 14. Ver no local
rratar na Rua Beneditinos, 10,
sobreloja.
ALUGO Rua Ouvidor, 55, sala 4
e no 2.0 andar sale 2' - NCr}
150,00. Tel. 54-3934. Esquina l.o
março,
ALÜGA-SE grupo d^Tsáiã-Te ba-
nheiro com ou sem talefone. Edi-
licio Darke. Av. 13 cie -Maio,
23, 7.°, 736 e 737. Tratar na
saia 707.

ZONA NORTE
IMÓVEIS - ALUGUEL © OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS

SALA VAZIA - Frenie, com le
lefone. Uso comercial. Alugo —
34-2309 - Alfredo.

TERESÓPOLIS
- FRIBURGO

BAR
do F

VILA VALQUEIRE . V.n-jBAR EM PILARES3 - Nio v.„d. ,.M, JÕ|m.ihor-Bar;noT.rgí .tt..,,0 
CA'P'RA "¦' *°á°Vl

com 10 — Aluquel tl» 100. Et- 2 '

ESTADO DO RIO

NITERÓI -
SÃO GONÇALO

ICaRAT — Aluga-se apartamen to
3 quartos, «ala e demais depen
dências em prédio centro terre
no, à Rua Joaquim Távora, 160.
NCrS, 350,00. Tratar tel. 36-7125.

ALUGAM-SE 2 salas na
Rua do Rosário 129, 2.°

ilha do governador - Aiu-1 andar, sala 5. Tratar no
ga-se casa mobiiiada, do 2 a 6
meses, cj 3 qts., 2 sales, próxi-
mo à praia. infs. 48-9986 ou
96-1079.

PAQUETÁ
PAQUETA - Aluga-so lindo ap.
de frente de 2 grandes quartos,
sala, banh., cozinha etc. NCrS
250,00. Rua Thomaz Cerqueira,
ó2. Chaves com Sr, Roque ni
152-A - 43-3388 - Sr. Jorgo

ALUGA-SE um sobrado para escri-
tórios. Av. Rodrigues Alves, 809.
TelVi 43-9394.

ZONA RURAL

iCAMPO GRANDE
CASAS, aps. e lojas. Forneço'  GUARATIBA
fiador idôneo. Proprietário. Rua WUAKMIIBA
Uranos 1 4)0 fundos — Olaria.
HIGIENÓPOLIS - Bonsucesso -

ga-se ap. 402 com 2 quartos
sala etc. Ver à Rua Borges Mon
teiro n.u 40 com Manoel e tra-
tar com Dr. Vacíte — Teí
31-2875.
OLARIA — Ótimo ap., c| sala,
qf., banh., coz., aroa, j. de inv.,
fogão, pintado de nôvo. — Praça
Moreira de Barros, 24, ap. 201.
Chaves no 202. Ver no local e
tel. 31-0860. Dr. Rui - Aluguel
170,00.
OLARIA — Aluga-se casa çiran-
dc. Iratar Rua João Rego n. 79-A
-_Sr._Balista._

PARADA DE" LUCAS - 'Alugo
ap.2 quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro completo, muito grande.
Rua Joaquim Rodrigues, 321, ap
106. Tel. 30-6086.

CAMPO GRA.NDEi Aluga-se casa
quarto, sl., coi., banh., varanda,
água, luz, NCrS 85,00 - 3 meses
deposito. Rua Beneamínio Gig!e
354 - DER.
SENADOR CÂMARA - Aluga-se
uma casa à Rua Or. Augusto
Costtallat n. 180, com 3 quartos,
2 salas e dependências. NCr$ .
160,00. Chave no n. 150. Tratar
com o Sr. Valentim. lei. 26-7800.

CENTRO — Escritório luxuosamtn-
te decorado * moblliado, c| tela.
fone, cedo para participar em ne-
gócio sário » compensador. Tel.
22-1288, das 17 is 19 hor.t.
CENTRO - Alugam-se 2 conf.
formando 3 salas, com 2 banhei-
rai, armário, decoração. Fona:
28-2500.

NITERÓI — Aluga-ae uma ótima
casa situada na Rua José Borges,
94 — Barro Vermelho, São Gon-
calo. Tratar Senador Dentas, 33

Sob. - Rio.

NITERÓI - Aluga-se p| 160,00. -
Rua Maestro Felício Toledo, 551,
sí 311. Palácio dos Jornalistas. —
Tratar c! Ribeiro, Av, Amara! Pai-
xoto, 286, s' 1002. Niterói, ou
Trav. Paço, 23, s! 301. Rio.

CAXIAS

AlUGA-SE em Caxias, próximo à
eslaçãn, Duas casas, qunrto, se-
la, cozlnhs aluguel: 80,00 mil.
Rua Reis Júnior, 111, entrar pela
Rua Bittencourt, frente à fábrica
manilha» do lira. Dese. folha.

TERESÓPOLIS -
uxuoiam. mob.. 2 salões, 3 qts,, ¦?¦ Wfbgírg

, , , , . - lojas, contrato nôvo, 5 -ir
Irada di Fontinh. n. 982. Tra- Base aluguel. Boa féria, ótlmular n> Rua Divisória n. SS —| Instalações o grande

2 banhs. e telef. e uso de pis-
cina. Contrato de 1 ano. Aluguel
mensal Crí 300,00. Tratar Par.
quo de Imbui. Sitio Vtndobona.
Tel. 2922, Rio 36-7145.

ARARUAMA
- CABO FRIO
CABO FRIO - Fins do semana
lua de mel ou férias, alugam-se
apartamentos duplex c. frent
para a praia. Tel. 58-3475.

OUTRAS CIDADES
LINDA PRAIA - Quarto» com
refeições — Local maravilhoso —
Jogos de salão, ônibus à porta,
lei. 45-6762.

CAXIAS — Aluga-se no Parque
Araruama 2 ca;a; com igua í
luz, na Rua 13, n. 194, no pon-
to final do ônibus.

CONSULTÓRIO MÉDICO ¦- p7acã
1_1_. Alugo honlrios. 22-0129.
CENIRO: Alugam-se s_las deifren.
*«'¦ W andar da Rua Riachuelo
427. Comércio, ou pequena
ciustria. Ver no local e traiar
no bar.
CENTRO - Aiuga-se a sala n.o
1.316 da Av. Pres. vvilson, 210.

22-7907 
p0rleirc' "SUr Pl ,el"

LOJAS

CENTRO

PENHA - Alugo ap. 2 qts., sl.,
., dcp. omp. Ver R. L6bo Jú-

nior, 812 - Chaves p| íavor na
olaria. Tel. 43-9798 - CRECI
835.

PRACA DO CARMO - Alugo iti
mo ap. 2 qts., 2 sls., coz., banh
Av. Brás de Pina 918 - ap.
201 — Chaves no Bar Rua Mexi.

70 sl-609 - (Tratar).

ENGENHO DE DENTRO - AluoolpiFDAnr: ai,
ap. 2 qli„ 1 sal, e depend. R?e X,VJ ir do7 hÍSÍS 

"",!_ "'
Teixeira do Azevedo 360-F, dei-Ver no local T,».., . W t~conto folha, fiador ou de^llto. \„l 45 5622 °"
ENCANTADO
casa com
ha Rua Cruz e Sousa, 194, casa
Ver no local e tratar na Av. Pres.
Vargas, 542, si 1 612. Tel. 43-3113
ENGENHO DE DENTRO - Alugo
prédio c/ vários aps. em la.
locação na Rua Mens. Jeronlmo,
<1I2, com sala, 2 qts., copa, am-
pia coz., grande ãrea, varanda,
demais dependências (perto da
estação). Vários preços. Ver com
porteiro e tratar Av. Rio Bran-
eo, 114 - 14.° and. - Tels.
42-3300 e 22-2957.

Sj~ ,AluJ5a's!! .ó»™ QÜÃRTÕ . coz. Aluno 60 mll, 3todas as dependências „,eses depósito, pref. casal quetrab. fora. Rua Venáncio Ribeiro,
393, fundos.
ÓÜÍNÍINO - Alugo casa sala
e quarto grandes. 130 mll. -
Rua Manuel Murtinho 74, casa 3
Chaves c 4. Tcl. 43-4185.

ALUGA-SE ótima loja, bom ponto,
cem 16 metros de frente, . Rua
Carlos Sampaio, 21-B, esquina da
Rua do Senado. Tratar à Rua 20 de
Abril, 27.

CENTRO - Alugo sala 213, Av.
Rio Branco, 185. 60 m2, kitch.,
banh., saleta, de frente. Chaves
na portaria. Tratar tais. 42-3300
ou 22-2957.

ALUGAM-SE 2 lojas. Tratar à Rui,
7 de Setembro, 233, com Josí.
LOJA CENTRO - Aluga-se vaiia,
70m2, precisando reparos, na Av.
Mem de Sá, próximo Cruz Ver-
melha. lnf. 22-8256.

PENHA — Alugo ótimo ap. 2
qts. grandes, sl., coz., banh.
Av. N. S. Penha. 257 ap. 101. r__ _ ...
Chaves c/Sr, Miguel, loia de fer-lLOJÀ VAZIA"
raqens em frente — Tratar Rua'
México, 70 - il. 609. - NCr,
220,00.

LOJA — Aluga-sa para comercio
ou indústria, jrea, cerca de 300
metros quadrados, 5 portas de
frente • dependências na Rua
Senador Pompeu n. 22 e 24 —
Informações na Avenida Almiran.
te Barroso n. 6, sila 1 505.

CENTRO - Aluga-se sala frento
com 30m com banheiro, kitchne-
le. Av. Presidente Vargas, 590- Ed. Lisboa. Ver e tratar tel.
54-2954 — Batisla, outra à Av
28_de Setembro, 241.
CASTELO - Alugam-se duas sa
las, área de 80m2, na Av. Almi
rante Barroso, 91. 5.° andar. In
formações com o porteiro ou nele
tel. 42-4455. ¦

CAXIAS — Aluga-se casas à Ave-
nid.i_ Migual Couto, 258 com Sr.
Virgílio. Ônibus Caxias. S. João.

NOVA IGUAÇU
- NILÓPOLIS

MOVA IGUAÇU - Alugam-se 2
cosas na Estrada de Ambaí, 694,
c/ 2 quartos, safa, coz. banh. e
quintal, água e luz. Rue calçada,
perto do Centro. Ver no local ou
tel. 47-1001.

Aluga-se
ou vende-se

Ma Rua Paula Maios, 35, ca-

sa com 2 andares, no estado

nova, sendo um andar com ia-

la, saleta, de almoço, cozinha

o banheiro; outro andar com

2 cômodoi, cozinho, banheiro

e grande área com parte co-

berta.

pessoalmente na P.ua Frei Ca-

neca, 245, com o Sr. HÉLIO ou

ADELINO, em horário Comer-

ciai, de leg. a sexta-feira.

BAR — Vendo ou troco. Av. Se*
nador Salgado Filho, V0... Olinda.
Estado do Río.
BAR E RESTAURANTE - Vende-se
fazendo otlma feria. Aluguel
NCrS 100,00, incluindo amplo so-
brado, vazio, c/ 4 quartos e de-
mais dep. Vor e tratar Rua Mar-
quês de Abrantes, 209. Telefone
26-1539.
BAR CAIPIRA c| chop"e~dã~OTâív
ma f. 9 000 i6 salgados e ca-
chaça e chopa cont. nôvo. 5 anos
alug. 120 c| apanai 30 dos com-
pradores. Ajuda-se na compra.
Rua Etelvina, 3, sobrado — Ola-
ria.
DARES cem moradia. Temos di-
versos com entrada de 7 e 8
empresta-se para a compra. Trat.
Av. N. 5, da Penha, 68, s| 403,

BAR CAIPIRA no Centro, debnl-
de_ edifício aberto há 6 me-

sos. Féria de 4 mil novos. Vendo.
Ajuda-se

estoque,
ohmo para 3 sócios. Base a vis-
tn 36 míl novos. Aceito proposta
para exame. Motivo doença, Tra-
tar de seg.-feira à sábado. Av.
João Ribeiro, 396. Sr. Soares —
49-1996 - ótimo negócio.

Lanchei no me-

I, entraria a combinar, contr. )nóvo. Traiar Av. Brás de Pina n.
295 s^D.^nha_-_Arnaldo.
CASA DÊ FRUTAS - taticíniot"
bebidas, fazendo feriai 16 OCO.OO,
muito estoque, vendo urgente —
Motivo viagem. Tratar Trav. "

2,._!2!___n-_?' J°i» jÇ_-_F|amenai .
CASA DE FLORES com 

"bom 
tt*ÂM

trato, bem Instalada, ólimo p~ 1»
— Passa-se. Informações R- - X %.
?.i.-po__n__.?__t:onl_D-__Lourdès.' 

'

CAIPIRINHA no" melhor pontõ~d«

BAR CAIPIRA
lhor ponto do Catete, contrato
7 anos, aluguel, baratissimo, fé-
rias 11 mil, progressivas, chopp,!
vitaminas, salgadinhos e lanches,l-Jacarepagu.., casa recém*"inèumi"
por desavença de sócios, vend*. rada, instalações de luxo fériaAntônio - Pres. Vargas, 446,ld!ária 200, vendo cl 10 doi com-
*¦ I pradores. Tratar c| Sousa, Aveni-

d^Monsonhor Félix; 203.CAIPIRA - Vareio. Vdo. contr
nôvo, féria 5 mil, entrada facili-
tada. Tratnr Av. Brás de Pino n.
29S, lobr. Penha- Arnaldo.
CÂFÊ - BÃR- PERTO MEIER -
F. 6.500. Moradia de 2 qts.,Ia, saleta _ quintal. Apenas 5
mil novos dos compradores. Rua
Carlos Sampaio-106-C (bar) Meiro--" Filho.__
CAFÉ - BAR - BOTAFOGO -
F. 3 horário curto. Contraio no-

^ r.. ,. .-?"'P?'- 
T"n?r 

rU?\v_,°- Baíe: 22 com 5 d°' «""Pra-
o?ao„ á, 

'-i5'1"" '°2' ,oi- dores. Rua Carios -Sampaio, 10625-4841. Alexandre. Uhttl Meireles Filhe,
BOUÍIQUE - Méier. P_s:a-30 CAFÍ BAR" ENCANTADO - .. 7contrato ú. ótima sobreloja comis! comida. Horário curto. Base:
instalações modernas . funcionais|35 com 10 ainda empresto. Ri

NOVA IGUAÇU - Alug.-se ap.
no C#ntro(, na Rua Paiva Tti-
xaira n. A] — Sr. Edmundo.

CENTRO - Alugo salas comerciais— Coniunto ou separadas, na Rua
do Riachuelo, 199. Chaves
Rua André Cavalcante, 50 - Tel».
fon» 43.6102 - Sr. Conslantino.
CENIRO — Aluga-se um grupo
de 2 salas juntas ou separadas,
Av. Presidente Vargas. Pre;ol ba-
ralo. Tratar tel. 52-9498

PENHA — Alugo ap. R. Maragogi,
97, J.a locação ci sala, 2 quar-
tos, demais dependências. Ver no
local e traiar Av. Rio Branco,
114, 14.o. Tel. 52.1648.
PENHA-CIRCULAR _ Aluga-se ap.
102 da Rua Eng. Franceiino da
Moita, 229 de 2 quartos, sala e
dependência*. Ver no local, Cha-
ves ap. 102 e traiar na Av. Pres.
Vargas, 542, il 1 612 - Telefone
43-3113.

QUINTINO - Aluga.se~Wdí
quarto, sala, cozinha, banheiro,

casal sem filhos. Ver na Rua
Lemos Brito n. 327. Tel. 29.9898

ENGENHO DE DENTRO - Méier 77
*- Alugo ep. 302, R. Bernardo, Tej
209, em l.a locação c! sab, 2 QUÃRTÕ - AÍÍT
quartos, _ grande área, demais de- '
pendências. Chaves cj porteiro. —
Tratar Av. Rio Branco 114, 14.0
- Tel. 52-1648 _ 42-3300.

QUARTO - Estação do Riachuelo
Aluga-se - Rua Paes de Andrad

codendo lavar e cozinhar.
57-0395.

çia-se ci direito a
lavar e cozinhar, na R. Doutor
Garnier ,179, próximo á estação
do Rochet.
QUARTO em casa da familia, alu-
ga-s. um a moça (s). Traiar i Rut

QUARTO - Aluga-se um a uma
pessoa que trabalhe fora. Tratar
na Rua Uranos n. 835-A.
PENHA - Bairro Dourado, ap. 2
Qt;., mais dependênciai, vaiio,
ent. 6,5 e resto como aluguel. —
Ver na Rua 5ão .Dionisio, 38, ap. ,,. ,.
101, não é rua Dlonislo'. T- r LOJA — Passa-se o contrato de
Olivar na R. R-~i-.v-- \Q* uma boa loja.com sobreloja em
*>2, Penha. CRECI 422. - Tels Í"m? por"0' Rus Farani n'° 3'D-
30-7494. ' . -otorogo, quase 

'de esquina com

Ponto espeta-

ESCRITORiq rio Centro, mobilia-
do, com telefone, ar condiciona-
do, máquinas etc. Aluga-se todo
ou parte. Tcls.i 43-0267 e 23-9909

CRECI 1 030.

NILÓPOLIS - Alugo llnd» ca.
sa, [ardim, murada, aluguel 140,
R. Comendador Soares 2 068, sa-
Ia, 2 quartos, coz., banh. de lu-

Tratar 37-6598.

Adaptável a qualquer ramo
do n&$/ocÍo. Condições a com-
binar. Edifício Mesbla. Rua
Dias da Cruz, 155, sala 206.
BARES CAIPIRAS - Lanchonetes,
restaurantes e qualquer outro ra-
mo de negócio para comprar ou
vender não o façam sem qua

Carlos Sampaio 106-C (bar) Mei
eles Filho.

CAIPIRA - Tijuca - F. 8 em pé.
Contrato rovo. Edifício. B:«e: 65
com 20 dos compradores. Run
Carlos Sampaio, 106-C (bar) Mei-
reles Filho.
CAFÉ E BAR em laranjeiras. Fé-

primeiro tenham uma orientação ria de 6, muito lucrativa, ótima
pessoal com um dos nosses cor-
retores 

_capazes do lhe expor cm
suas mãos o negócio que sempre
desejou, conte com no;so auxí-

Ver no local e tratar l;° '«nico e financeiro. Rua Se-
nador Dantas, 117, sala 616
Org. Cruz com Fri-nCL-cc, Pasj:.
e Heitor.

FARMÁCIA - Vende-se"íonTVi-
toque, bom volume de vendai
na Rua Gen. Artigas, 325 (esq.
At. Paiva), leblon. Tratar de 14
is 16 horas. __
FARMÁCIAS DROGARIAS — Ml-
NER VI NO, especializado, venda
nos melhores pontos, 14 Í3 17h,
22-8801. Av. Rio Branco, 108, si.
603. — CRECI 78. .
FARMÁCIA — Venda com urgên-
CÍ3. Ver e tratar Rua Ferreira Por:-
tes, 165-B. Tel. 5S-8634. exclusi-
_,__.nie_rL,Jí das 17 às 20 heras.
HOTEL E èAR - Vendo tudo |un-
to no Flamengo,' preço NCr$ ..
1-50 000,00. Tratar Rua do Re-
tende, 44. 
LÃNCHONETE - Vende-se. Tiju-
ca, ótimo local, féria 12 OOO, en-
trada 40 000. — Tratar Oliveira
Campos. Rua dol Andrsdai, 96»
9." andar.
LANCHONETE - Grajaú. Fé7ird«
7 OCO. Prédio nôvo. Vende-se, óti-
mas condições. Tratar Oliveira
Campos. Rua doi Andradas, '(4,
9.0 andar.

moradia. Vende-se barato e fa-
ciütado. FÊNIX informa — Rua
Alvaro Alvim n. 21, 7° - Clne-|,'l 

"""*"— 
'àndia, cl Amaro Magalhãei. LANCHONETE ¦ na Penha. F. 10.——  Entrada 35 min. Contrato 5 «noiVende-se uroenteli ,-irm„ «Jnou.1 Bn;'—» 40 000 e| 2 000, feri"1 Aluguel 

fc-
CAFÍ _ BAR - ,..,.„,..,. ur-nwij ,-,,„,„_ A,uíme| 80_ L!nda ._.__

¦¦,." ...,,¦.. , ,... --talaçoes. T. Av, N. 5. da Penh'JI6 000. Aluguel 60, contrato nuvouo ,' ™
„,._. i- Ver na Rua Caoltão Fellx, 283 ÍG-m»,BARBEARIA - Vende-se toda «;- São Cristóvão, cl D. Alice,
instalação e Utensílios de um

petrópolis -
CORREIAS - ITAIPAVA

PETROPOLIS: Chalet para fins d»
semana, com piscina • telefone.
Inform. «-7703.

Loja com
subsolo

Aluga-se com 1l5m2 por
NCr$ 315,00 na Av. Suburba-
na, 6 344-B. Tratar com » pro-
prietária, tel. 29-4403.

OPORTUNIDADES
E NEGÓCIOS

cular para qualquer ramo Alugo ESCRITÓRIO - Alugo aala pa
S. Luzia n. 799, quase esqui- «critório no Edif. Tenerife r..
Av. Rio Branco. Tel. 57-4019 ÍJS do Acre, 90. Tratar Rua do
15h. 'Carmo, 65, 5.° andar. Telefone

INDÚSTRIA (Aluquel,
Compra, Venda etc.)

as J5Í1.

ZONA SUL

ALUGG - Rua São Clemente, 98
oias 5, 6, 7 e 9, cada 15 m2.

NCrí 210. Tel. 27-5416.
LOJA — Copacabana — Aceito
propostas para locação da loja.
Av. Copacabana esq. de Júlio de
Castiihos c. 30 m de frente e 8
portas. Iratar peios tels. 47-5885

47-1841.
LOJA FLAMENGO - Alugo óti-
ma para pequeno comércio, Rua
Marquês de Abrantes, 118, loja
22. - lnf. TRIO TERRENOS RIO
LTDA. Tal. 42-9988. CRECI 587.

ll"RAMOS - Ca>. oram
Maravilhosa. Alugo 400 00. Ve
m> Rua Euclides faria, 7, lo|a.

ENGENHO NÓVO - Aluao ap.
202 — Rua Barão de Bom Retiro,
910. Chavas c/porteiro MOACYR.
Tratar Lgo. São Francisco, 26, sa-,„,.
I;. 607. (Resp. N. Machado _i QUINTINO
CRECI 171). |ap. c_2 qls., ,ala, coxinha, irea,|25-3060

! banheiro • varanda, na Ru« Vi"

.. praia. Aceitam-se propostas,
Tratar no n," 4-C, Pére; ou Paulo
LOJA - Aluga-s» na R. Prof»s-
sor» Ester de Melo, 260. Traiar

IASA II - Av. Pres. Vargas, 542
Alugo salas 1 707 e I 709. lnf
lei. 23-3694.
PASSA-SE sala c' 4Õm2 dividiria
em 3, fone c| ext. e mobiiiada
a bom gosto. Preço da ocasião.
Av. Rio Branco, 108 s| 1105.
SALÃO rle frente, independente'
com banheiro anexo, aluga-se pa-ra indústria leve, oficina, comer-
cio etc. Rua Gustavo Lacerda, 36
perto da Praça Tirademes.

SALA — Oportunidade — Aluqo
ampla sala dividida em sala de
espera, consulfório-médico, caixa
d_água de reserva, instalajão de
força e ar condicionado. Melhor
ponto da Avenida Rio Bnnco. —
Marcar hora para visita 42-5116.
SALAS cl telefone, alugo contra,
comer.. Tratar 8-12h. Pedro I,

7 Gr. 1003, esq. Pça. Tira-
dentes.

ALUGA-SE ou vende-ie galpão ln-
dustrial na Rua Nunes Viana n.
136 (Inhaúma), área coberta de
800m2. num terreno de 1 600m2.
Tratar com David, tel. 3.1-6820.

CAXIAS — Vendo piqueno arm3-
zém, bairro Jardim Metrópole —
MCr$ 4 000,00, 20% cie entrada,
boa residência, contr. nòvo 5
anos, bom estoque. Tratar com
o proprietário no local. Av. do
Comércio n. 201. Tel. 22-4580.

«aluo com quatro cadeiras, regi:
tradora a ventilador, baratljiimo.
Para entregr: das chaves. Rua
Conceição, 57-B.
BAR E MERCEARIA de esq. Cont.
n. Alug. 60. Tem balcão frig., 7
portas, maq. registr., corta fr.
etc. Entr. 3 mil. Av. Brís de
Pina, 295, lob. Penha, Arnaldo.
BOUTIQUE - Posto 6. Copacaba".
na. Passa-se com firma registra-
da, documentação e escrita em
dia, loja bem decorada, ótima
clientela, contrato 5 anos, 15 mll
_ visla. Tratar tel. 25-3843,
BAR LANCHONETE - V«iide-ie.
Féria NCrí 4 000,00, aluguel ..
NCrS 60,00, cadeiras calçada, óti-
mo ponto, frente de clube em _.,.._. ,,
expansão, preço NCrS 35 000,00 CAIPIRA - Largo Machado. Fé-
com 50._• entíada. Tratar direta- '!". 3 °°°' "I"cio, const. e inst,
mente na Estrada Três Rios „. lorimas, sem empregado, por ape
53-D - A 50 metros do La-oc'-"' 9 dcí compradores. PALAS

Cerqueira t Matos

- Posso contrato armarinA
estoque, boa freguesia.»

-_l a r-_«.a_ m, i P»

CAIPIRA LARANJEIRAS - Féria
8 500. Tudo cm pé, 2 emprega-
dos por apenas 20 dos compra-
dores. PALAS — Travessa Ouvi-
dor, 21, 4.0 and., s| 402, cl Car-
doso, Albino, Victor.
CAFE HUMAITA~~- Féria 12000,
únien no local, ótimas condições
gerais, edifício, per apenas 22
dos compradores. PALAS — Tra-
vessa Ouvidor, 21, 4.0 and., s1
-102, cl Cardoso. Victor, Albi

TeL

LOJA
cl todo

jVer local, R. Catete, 214,
9. lnf. Décio Leal Imóveis,
22-8885 - CRECI 958,
LANCHONETE OU PADARIA -
Vendo em Magalhães Bastos, um
prédio nôvo c| 3 loioa vazies —
próprias p.ira instalar êstci nt\fct.-
cios. Detalhes R. Carlo3 S*m; io„
106-C. - Bar. Meireles FilhoT
LANCHONETE - Vende-ie, moti.
vo ter duas. Rua Adolfo Berga-
mini n. 190.

Freguesia, Jacarepaguá ou telef.
57-8369.
BAR CAIPIRA CASCADURA - C|
chope Brahma em edifício. Contr.
7, nôvo. Alug. 160. Féria acima
de 12. Entr. 50, dos compradores.
Empreste dinheiro para a compri.
R. Etelvina, 3, sobrado, em fren-

-rr.M_~iir w t -.. te fração de Olaria.AÇOUGUE - Vendo ólimo, com C.D .-.iSmTITrn 77—í.—r—
res., Vila da "enha, vende 1 000 ?A5 

CAIPIRINHA - V. Geral -
k, fora miúdos e galinhas Entr. , 

abslh?da «o por uma pesioa,
10 000, contr. nôvo. Tratar Trav. ,ugs.r, °« 9">"áe futuro. Não dá
Brandura, 516, Largo do Bicão, Mmida- Con,r' 5 nfivo- Fr- 3 í0°
Vila da Penha, Vitalino CETEL 5 4- fn,l'- 10- Aiudo na compra.
91-0195 - Diariamente "• Etelvina, 3, sobrado, em fren-

te Estação de Olaria.

CAIPIRA - AVacanã - Féria
3 500, edifício const. e Insí. no-
vas, por apenas 10 dos compra-
dores. PALAS — Travessa Ouvi-
dor, 21, 4,o and., r, 402, cj Car.
doso, Victor, Albino.
CAIPIRA - leblon - Féria 7500,

ARMAZÉNS - Vendo 2, um Av. BAR cj moradia e tel. Contr. bom c,h-pa B™1'™. Por apenas 18
Brás de Pina e outro Av. Meri-alug. Barato. Vendo motivo de doS«ct>V'P'»d£!"-, 

„PAlA,S' Traves-
II, feriai acima ..de 8 000, ótimo doença. Fr 2 500 Entr 5 dosi" Ouv.dor, 21, 4.o and., r1 '¦ •¦

'¦ Cardoso, Victor, Albino.

Travessa Ouvidor, 21, 4.0 and.
sl 402, c] Cardoso, Vícror,_Atbino.
CAIPIRA - Copacabana -Fé-
ria 4 500. Horário comercial. Fe-
cha domingos e foriados. Por
apenas 11 dos compradores, PA
LAS — Travessa Ouvidor, 21, 4.°
and., l| 402, e| Cardoso, Victor,
Albino.

,tría. Av. Rodrique,|t!,0ciue» E"*'- ]0.°P°- 
,Tr'1,ar 

na compradores. Empresto
| irav. Brandura, oló. Largo - .

402,

LOJAS de esquina, contr. 7 snoi
nes melhores pontos de Nova
Iguaçu, zona bancária IníorMa.
A. C. Dias, Av. Amara! Peixc-fo,
350, _sj__12, Jlí^Jsioaçu.
MERCADINHO - Vendo com~3
punas de,aço, bem situado, pela
m. eferta. Tratar R. Feliciano So-
dré 115, fd. D. Conceição — São
Gonçalo.
MERCEARIA - p"or_Tüõiiv
viagem, pasaa-se o contraio
talada modernamente. Rua Fran-
cisco Sá n. 95, loja L. Galeria
de luxo. lnf. 46-7918. Dona Ma-
ria Helena.

Ins- \

restan-.

mes diversos
Detalhe. cfSa £^0-1334. W Í&^CE S^T*.,an^» „,i_:_.„,i w üw, motivo doença. Aceita-se

eferta à vista. Tratar Rua Uranos
venda galpões).
GALPÃO nc Encantado, ci força,
aluguel NCrí 130,00. 400m2. Rua
Monteiro da lui n. 300, Sr.
Francisco. Tel. 49-9340.

999, sobr.

PAS50 contrato
Catete - Bom contrs- ¦ bcutiqu» na Av. N. 5. do Cepa-
nstalações e F. de 5.!cabana. Ótimo p»nto. Tratar Si-

queira Campe!., 43, sala 614 -
Carie..

ALUGA-SE um sobrado para ps
quena indústria. Av. Rodrtguev... ..
Alves, 809. Tel.r 43-9394. 

' 
l',^' ?,r"n,'.l'','i' „£>*/ „l,»'?o dote. R. Etelvina, 3, sobrado, em CAIPIRA

HZTSisb. . t.'.. 1-iL.i . - .'£',',"?• ví'.»""°. "TEL 91-0195 -frente estação de Olaria, to, ótima.c iL.o.... , a,ea ,ndu..,r,a,s, te-!Diariamente. BAR 
80NSUCES3Ò - Esquina prY. ÃR?"i'/" *=. compradores. K- "."-'" c™*°'

dio, conrr. estai, tudo nòvo, mal jt1.1 
X, 'S'0^1."*-,. R"a A Va/° AlvÀm

trabalhado. Fr. 3 300, para cimal2'], '.' • Cmelondia. ej Amaro Ma-
(-ntr. Sempresto. o restante. R.\??-——

„._.,Etelvina,' 3, sebrado, em franfelrAiPIPA — Mí;_»r — Fir!-. t1)
AÇOUGUE - Penha, vende 1 00 «tatfo da Olaria, iChope Brahma Vende-se toda ouk. por semana, ótima moradia — IBAR>_ HIGIENÓPOLIS - Féria 3 parle. Apenas 40 de entrada doi

O SENHOR |á foi a Coroa Gran.
de? Passear e multiplicar o isni
capital? Procure Sr. Rubens. F-Vs
Calógeras n. 15, 6.° andar • ou
tel. 54-4310, qte atendera com
grande honestidade. _
POSTO DE GASOLINA - i gran-
de loín par» agência d« automó-
veít o peças, vende-se no melhor
ponto do subúrbio. Tratar com <•¦
Sr. Cesta. Tels..- 29-9115, à no I
le: 90-2293.

nstalações de

INDUSTRIA 0-':'RF"FRI(-Fl.Arjy^lEn'roboé0(í)' 
Ira,Sr """ Ursnoshiibões, entr. 8 

~ 
milhões. Traiar

- Vendo no E.laldnR^, -•-^'--—' Rua Ca'doso M!"ai'- M- "'» 2°«.
cJmnt_mp!T%nt*°- ^^ ARMA"« WJ"»W copa, v.n- Boniuceiio.
aceito um sócio. Tr. no 4> an.1.' 

",u:la 
W_.5Í?' nmorldla'_..v,-|?.A.R «Po .caipira, Higienópolls,Tr no" 4"o an.IT 

'""'.'", 
?yioa, 

morjaia, va-iBAR npo caipira,
dar, sala 401, Ed. Cine Iguaçu -IÍ,*»&-™I,'>,"f5S? Rua CuPa"'no|féria_ sup._ 5 milhões, entrada 18
N. Iguaçu. Antônio.

na Rua Senador Be.mrdo Mon*{
teiro n. 44, tom o Sr. Silva. —

RAMOS — Aludamos últimos aps
- .r«„ . ku..223' 30!' 3M nJ Ru" Tmíbou,.

onlo Gcnç.lves, 145-A loia -i^99' com 2 V-""^i. sala, saleta,|.Ç?5Í,_cV__
Eng. de Denlro. banheiro, cozinhe, área corn lan- _, ., . .,.___¦— que e varanda. Chaves no local! ZONA NORTE

Aluga-se um bomicom Sr. Haroldo. Tratar lelefone;

Aluga-se grupo de duas
-.difícló laia, Av. Pres.

ENGENHO DE DENTRO -
ap. 2 qts., sala, cozinha
todo em cór, ciepend. empreg
Rua Adolfo Bergamini n. 149,
cp. 402. Chaves no portein
ENGENHO DE DENTRO - Alugo
casa I, Rua Pernambuco, 183, 1
sala, 2 quartos, banheiro, cozi-
nha a gás, quintal. Chaves casa
II. Tratar no locai de 10 heras
todos os dias. Sim5o.
ENCANTADO - Alug_-se ap. 101— fundos — quarto, snla cozinha
c-eparadas - • Iratar México, 41 —
Grupes I 301 e 1 301-A. Tels.
52-9313. 
ENGENHO NOVO - Aluga-se cã"
ia nova de 4 quartos. 2 salas,
cozinha, banheiro, quintal cime-n-
tr.do, lugar pare 2 autos, R. Dois
de Maio, 644. Aluguel NCr1 400

3779sl*"' 
Exi30!e fiador- Tel-

- ital, 65,banh. 
REALENGO - Aluga-se casa com
3 quartos, 2 salas, dependências
quintal e jardim. Rua Francisco
Fajardo 95. Desconto cm folha.

SALAS
salas, no Edifício Iasa, Av. Pres

|Vargas. 542 sj 513 e 514. Cha-
.ves com c porteiro. Tratar peio
I tel. 52-6393, Sr. José,

(SALAS 
— Aluga-se três ótimos' 

ÍÂLUGA-SE loja na Rua Barão dcíí?'5" i!1"01 0J !eP«''dos na Av,
RAMOS - Alugo ap„ saTa 2 Mesquita, 424-B - Ver no loc. 1.1' ',e'- vír9as, o09 16." chaves
qt3., dep. emp., na Rua João Slt*Mratar com o proprietário,
va, 3ó. Chaves no ap. 203. Tra- ^eHftditjno;, ÍQ, sobreloja.
tar na Av. 

~*
íllí—16-?2- v*r depois 12 horas.Rua ""

INSTALAÇÃO INDUSTRIAI - V.n-
de-se conjunto de 2 lojas • 1 gal.
pões já adaptados pira fjbrici de
babidai • vinagres. Var na Rua'999. sobr."iriguí, 223 257. Bairro Sanla

____,_Z_:.-_.Qu;rltir'°'  _ _|m.lh8ei.! Tratar Rua Cardeso Mo"
BAR CAIPIRA - No Centro de\'_____f_________B^_20à - Bonsucesso.
Olaria. Féria acíms di- 2 000 -;BAR E MERCEARIA
Entrada 5000, boa moradia, comicasa.de esquina, lo*alAfAMA T _ . '. .1 . l1_._--_.__. _ _ ™ _

Vende-se

compradores. FFNIX Informa o
nancíâ. Rua Álvaro Alvim, 21
7.°, Cinelàndia, cí Amaro Ma
galnSes.

telefone. Tn Rua Urano*

4.o an.,„,
CONTRATO 5 anos, loia, Bolaf,
Presta-39 p.p. ramo, passo ct ou
si firma atual. Tratar 22-3996 c

.A.urilo, 14 às 18h.
ma, iocn próprio pi r~Ã'«~>=~tfÃn—'—1_
Rua Lui, Vargas, n 

CAf- E BAR " Vcn^ m9in'f'
I motivo outros negócios, vendo

—[barato, montagem nova, aluaúel
V-r.dc-se:NCr$ 45,00. Contrato nóvo, féria

_ 
jda 

4000. entr. desde" 8000. 
^|ft«'_.ri;;"Ír*^W- Aluga-se na-tratos novos, com e sem res d. 50% de entr.rla T,at«, nn |,„|L 7 . , °e»=moarosaoo, com

oao 320m2, coberto, com feira-Tratar Trav. Brandura, 516, 1^ de mb! a iextá fair- l="':'odos 
o, documentos em dia. Ver

mentas para oficina de lanterna-loo Bicão, Vitalino, CETEL 9 -019S STS^~--<,~y~i-"'"' '¦ u o 
™- 

fr 
General.??"-

geni e pintura, compressor, vira-diariamente. • ¦ ,~ Ve,,,Jc' barato, com um robert Pereira _da Costa ri. o26-C
,} + •** .-IJ. _. i _._._._._. . ¦- ¦¦  ——_ _. I flt.nCi/l m: mnttun _-t_» .,l-r.__,.-n I — Maçâlrii

SARES

aniraçao.
189, Piedade.

Eugenia. Nov, \g..SV. 
"Ul,_l""é.\ 

.^" „", 
Vf"dD°' 

^J ¦C- MBAR" RESTAURANTE

[o^T.I. 46-7395 !Ü. /^lla.__? ÍH5?'jíltt* det"i 1*. Av- .Franklin Roosevei'

JACAREPAGUA

leniia; outra Penha, fér./*.
12 000. Tratar Oliveira Campos

PADASIA - Vende-se
Meier, íéria 15 OCO, balcão, for-"*
Rua dos Andradas n. 96, 9.™
andar. ______
PADARIA, perto do Bicão, con-
tr^to nôvo, féria garantida 13
milhões, boas instalações vendo
c| 45 dos compradores, Sousa
de Imóveis, ajuda e financia rJt.
rn a entrada, Avenida Monsen^
félix, 203.

deira, solda elétrica, oxigênio -iBAR
Vende-se também loja ao lado,'
d

ccntr.

ranço, 26-A, 9.o; ALUGO loia na Rua Coita Perei- Alugo ou vendo. 5. Luzia, 799,1 SAMPAIO
5r- Jull°- Ira. 137, Prata Sr,

* material» de carro. Av. Gere. in *r.tr_«-_. -A az tJL
3 SALAS VAZIAS Z Eioétacnl.r^irlo Danlai n." 328. - Tanque, 

"in 
entradas dei" aj| -

__ rteneta, po
Centro, esquina, tel., bom[Rua do lh
ótima instalação. Fériansíajaçaoi

os váríof
80. Escr.

Cata ; quintal enor- SAGRES - A
_.ens Pene. gran- g™f, 

"1- Av- Rl» Branco. Tel. me, boa p' indústria. R. Eng.isl. 1 103. - CORREIA
Alu?»-:. v,mi casa d.loe ponto para qualquer negócio.p/-4019 - Souza, ri I5h.- Nôvo, 156. Chave; no 162, cm-iRÃR"-——jbui i porta. NCrí 30 000,' 50°'í; 

'

ZONA SUL l'!n' Ac€,:'° Pr°Pos!í. 45-1724

motivo de viagem,í~ Mq^alhãe» Bestoí,_Realango,
mento, ]5^_-A. CHURRASCARIA - Vendo- no

BAR DE LUXO - Dc eiq., cont. Campo de Sâo Cristóvão, contra-
Féria 3 mil, \& fé; 5 500. En-'ío nôvo, grande movimento

PADARIA em Realengo, contrt
de 7 anoi. aluguel 50 cruzeir^
novo:., inítalações nova«, íérii
12 mll, preço 90 c! 25 dos com
pradores. Tratar c; Sousa, Aven
da Monsenhor Félix, 203. _ .,
PADARIA em Madura Ire, conrv_
to nòvo, aluguel féria barato fó-

no b.ilcão 12 milhões, preço
90 cj 20 de entrada. Tratar com
Sousa, Av. Monsenhor péiix, 503
- Tel. 91-0)82. v
PADARIA em Osvaldo Cru;, con-
frMo 7 anos, féria 15 milhões.

ra,
_,RAMOS

RIACHUELO - Aluga-se uma~'"ca-l'/ont., il„ qti., coi.," banli. .'ALUC-A-SE loía - ótimo o-nlosa nova com 4 quarios, sala, co-!j>rea com tano.ua. 130 mil a laxas. comercial, cem mo'adia na 
~Rua

pa, cozinha, 2 banheiros, área e|f»«. Iporanna 125. Trilar ati ai'B3r,.o do Bom Retire
quintal. Rua Francisco BfirhardI*jld_J,oras' 58*4915
no' Iramos - Ãlúgo .p. novo da
ROCHA — Alugam-se aps. com "'"••i 2 quartos. Rua Aracati,
1 o dois quarios, sala, coiinhl'3'-

Pr«« Virr,-,. coo,fr4:3ue * *rr" só. Facilito a entr.i ='iope ds Brahma -- Um negÓrio!preço 120 c' *i0 de entrada, So• 
,"g"' 

^'.Av. Bras dc Pina, 295. Penha -I-,

Telefo

FIADOR - Propreiários e comer
cientes irrecusávois, para
apartamento a lojas. Tomoi para lia'
qualquer lugar. Solução 54 horas.!Rubem.
Av. 13 d. Maio, 47, sala 1 603
(dat 8 ii 18,30 horas).
FIANÇA? - Fiadõres~í7^"r7éíí

próximo ao Mercado da CADEG
preço a partir de NCrS 150,00
o NCrS 190,00, respectivamente.
Ccntrelo com fiador — Ver na
Rua Barbosa da Silva, 95.

RIACHUELO - AIuçia.se~ií7~R^
Alice Figueiredo n. 76, ap. 301,
confortável ap. com 1 sl.. 2 qts.,
coz., banh. completo, sinteco. -
Chaves Tr. Alice Figueiredo, 9.
SÃÓ FRANCISCO XAVIER, «luga-casas,|sç casa c,2 qt. etc, grande quin.

Cr$ 270. lnf. 32-2801

VIGÁRIO GERAL - Alugo ap~
406, R. Correia Dias, 256, com
sala, 2 qts., demais dependên-
cia;. Chaves n_ mesma rua n.
276 - Loia, Tratar Av. Rio Bran-
C?' 1M - U-° - "*-'¦ 

«-33PO. 
|?S; Aluguel barato. Rua Piauí

........ Í375-A. Sr. Oswaldo.
AUXILIAR e RIO DOURO|t0JA - Alugo 2 pequena., Iun-

I" J>o . leparidai, Rua Euclides

LOJA - Aluga-se, 50 m2, ci ji-rau, à Rua Bonsucesso, 4Q4-F —
.tonsuceiso. Tratar R. Buenos fi
res, 23, 4.0 and. ou tel. 43-7871,
l|j'IÍ a.IT. ¦.__*_ ,.n? local áas. ã tar dl
LOJA — Aluga-se. Força ligada.
Pinto da ônibus à porta. Extcn- .
são telefone, fundos para OUIreU'??!?- ' CoP*'

Catete,

L

BOTAFOOOi Casa, 2 sls., 3 qli.j 
C0M^RCI° (Aluguel,

dep. comp., pint. novas, alugi.s.,1 Compra, Venda etc.)
pref. liberais, boutique etc. Prox.f ' '
V. da Pítria, Real Grandeza, 182. 

"

lnf. 57-3351
CONJUNTO
nheiro, kitch

írio s • comerciantes idôneos. For-
noço. Solução na hora p/ casas
_ aps. Rua Senador Dantas, 117
«/. 1 507- Tel. 22.9345.
MARECHAL HERMES
lio Valporto, 25-F a
HCrJ. 200,00. Cbave.
n.o 27.

ÍGAMPAIO - Aluao ao. 202 -
Rua Vieira da Silva, 79, c- saleta
sala, 3 quartos, 2 banheiros (

MADUREIRA - Alugo ap 20"T
ca.a, 3 qts., etc. - Av. Ministro
Edgar Romero, 770, esquina R.
Professor Burlamaqul n.o 11 Ver
domingo das 9 às 11 horas. -
Aluguel NCrS 230,00. Ônibus P
Tiradentes. Tel. 42-0789. - CRECI
106 — Sr. Antônio J. Cepeds.
MADUREIRA - Aluga-se o ap.
201, do bloco 1, na Rua Carva-
lho de Sousa, 137, com 2 quartos, tala, coz., banh., dep. de
emp. Chaves no ap. 203. Traiar
na Rua da Alfândega, 338-A 1 "
«nd. Tel. 23-9B05.
'AÉJER, ~ AP- Alugo. 4 qls. etc,
2 banhs. Luis Bezerra, 11-A, esq
Uns Vasconcelos, 67. 200 00 -
Vor das 15h às 18h. 48-3429
MADUREIRA' _ Alugo ap. 3oí
Av. Min. Edgar Romero, 608, com
tala, 2 quartos, grande área, de-
mais dependências. Chaves no ap.
303. Traiar Av. Suburbana, n.°
10 574. ou tel. 42-3300
MARECHAL HERMES-^- Aluga-se
«p. 102 - frente - 3 quarios -
(ardim inverno - 2 varandas -
quarto empregada - Traiar Mé-
í'í° 4L"" GruPO> '301 e 1301-A.
Tels. 32-9313.
W|ÍÊR -- Alugo ep. 302 R. Ca-
rolma Méier, 44, cl sala, 2 qlsdeps. empregada etc. Chaves c«Indico ap. 401. Tratar Av. Rio
Branco, 114. 14,°. Tel. 22-2957,
MARECHAL HERMES - Alugoep. 202 R. Juriari, 114, corn ia-la, _; qts-, demais dependências.
Aceito dese. fl., fiador ou depó-
«ito. Chaves na Rua Saravatá,
l/d, ou no mesmo prédio, ap.
101. Tratar Av. Rio Branco, 114*».»-T»l, 52-1648,
MARECHAL HERMES •

copa-cozinha. Chaves no ap
Aluguel NCrS 220,00.

102.

SAMPAIO - Alugo cas. - Ri_7
Vieira da Silva, 49. Chaves no
59. Aluguel NCrí _ 150,00.
TODOS ÕS SANTOS - Ãluoam-
se os aps. 124 do Bloco "C" _
ap. 123, da R. Pedro Udefonso
Penalba, 151, com sbIb, 2 qts.,
cozinha, banheiro e demais de-
pendência!. Chaves c| porteiro.
Tratar c! ADMINISTRADORA SION

Av. Rio Branco, 156, sala 1714,
. 52.5917.

ALUGA-SE sala a casal sí filhos^da Cunha," 313 a, b, chavos no
ou senhoras. Rua Cardeso Quin-ap. 303 — S^ Cristóvão.
tio, 188. (Tomil Coelho). 'LOJA - Ripido de Calcados -
ALUGA-SE casa, tipo apartamen-1Aluga-se a ser monlada, com 3

2 quartos, tala etc. Rua Um máquinas e instalações todas, ou
Parque Araruama (Ma-j vendo. Serve pera outro ramo,221,

tsdeuro), S. J. de Meriti,

LEOPOLDINA
ALUGA-SE uma casa de frenie k
Rua Macapuri, 128 (Penha) - In.
formações 30-1257,
ALUGA-SE uma casa com 2 qts-,
_ I.. coz., banheiro. Rua Desem-
bargador Oldemar Pacheco 102 -
Visla Alegre. Tratar na Avenida

s de Pina, 1211.

ALUGA-SE confortável sobrado na
Av. Monsenhor Felix, 6J7. Ver e
tratar _no_loea I.
BELFORT RoJlÒ - Aluga-se o pré-dio à Rua Almério n. 95, c; sala,
quarto etc. Tratar Rua Silva Ra-
belo, 10, sí JTI^Méier.
CASA -- Dois quartos, sala e co-
zinha. Preço 80,00. Fiança. Ave-
nica Automóvel Clube, n. 3455.
EstaçSo Colégio — Rio Douro.
CASA à Rua Tanabi n.» 102 (Ira
ja) _com 2 quartos, cozinha, bn-
nheiro e mais dependências. —
Tratar pelo lelefone 30-8660
30-7569 - Av. Teixeira de Cas"
tro, 266 com o Sr. Germano Sou-
za e das 8 horas em diante.
COELHO NETO - Aluga-se pe^ê*.nn e modesta casa qto. s. coz
NCrS 60,00, desconto em folha
Tratar c/ Walter, Rua Urural, 244

no Centro de Rocha Miranda. Tra-
tar Av. Suburbana, 6 Ó06-A — Pi-
'-"?"¦ _Ie'-_!';3397j-:_Antônio ¦
MARECHAL HERMES - Alugo em
frente à estação grande loja e
varias salas p/ fins comerciais,
om Ia. locação, ótimo pl banco,
industria ele. Ver no local, Rua
Jarina, 38. Traiar Av. Rio Bran-
çg, 114, 14,0 _ Teit 42^300.
PENHA _- Lojas £i"utó! * g"rand"ês
ou pequenas. Tratà.'J^lJri',.mente
no local. Av. N. Jft. da 'Penha
n.o 325.

1 117.

AIENÇAO — Vendo mercearia pe-•tt——¦—: -—-lla melhor oferta ou loja vazia,Alugo 
^aiela, ba-lprédlo nòvo. Contrato na hora.» ampia saia de C o proprierário. Motivo 2 nego-

_T ..O7:al,onâ- »8I, l.lclci. Telefone 38-0226. Monteiro.¦¦'¦¦>¦¦'¦ lB.Ü.r'___^.rsia"' l=ia d« esquina.

. grande loia, po-lBAD rAtPiPÃ
dendo morar, féria 5,5 entrada CAIPIRA
20. Escr. SAGRES - Av. Pres.
Vargas 529, si. I 108. CORREIA.

ras dc Pina, 295. Penha
— (Arnaldo.

Lanchei., Inclusive,
loja, localirsda no rnelhor pe-

netro comercial do centro da
„.„ ... - -,-' cidade, bem instalada, boas féria;,OAK - Higienópolls, esq., tel.,'chopp Brahma, por desinteliqên-
nnda montagem, feria 6, entra-jeia de soc'os, vende, Antônio
da a combinar. Escr SAGRES -Queirós, Pres. Vargas, 446 -CAFE E BAÍ ™ 

"r,i.t. H
A_. Pres. Vargas, 529, s. 1108.2.°. i I T„„„
CORREIA FV Comercial, cont novo. F. 4 000.
jts —7 — B"" " Todo reformado, boa féria,IPreço 30, com 12, inf. R. l.o de°__. ~ '}'."' Initalatoes novai. contraio bom. Rua Hilário Ribei- Março, 6, 2.0, sala 9, com Amado.Edifício, aluguel 100. Feria 5, ro, 120. P. Bandeira. 19 e 20

a oportunidade, O motivo expll- sa ajude n= compra, Aveniri»
camoS pessoalmente. Rua do Ca-Monsenhor Fétix, 203. Tel.: ...
tete n. 274, ap, 309. Í9I0,____L
CAFE Ê BÃR no centro. F. 6 500,|pOSTO de gasolina em Padre»
coni. de 7 anes na escritura, a!
100, entrada 15 000, o resto a
combinar, inf. R. l.o çje Março,
6 - 2.0, sala 9, com Amado.

entrada 22. Escr. SAGRES - Av, ÕTn CAIPÍRPres. Vargas n. 529. sl. 1 108.1 "
IPANEMA - Alugo escritório com;AÇOUGUE -""Pacsa-ce contrato iõ".

Vargss n. 529,
CORREIA.

gasolina em
Miguel, contrato nòvo, não paçj^w
aluguel, vende 130 mil, grania
pista, ótimo negócio, tratar cj
Sousa, Avenida Monsenhor Fe-
lix, 203.
PCSTO do g;-:ol!na no esntro de
Bangu, contrato de 7 ano;, ven-
de 140 mil do gasolina, fe- 400
gerais, vende ó milhões dn
óleo, Traiar c[ Sousa, Avanidi
Monsenhor Félix, 203. Tel.i . . .>•
91-0182.

ou iem móveis Praça da Par.jja excelente ponlo para instai
)m íin 

ISTC' P"'1"! 371í »>" C«o ce um. R. Dark-10 e 212. Tratar peloi telefonesIÓ7-A
32-3246 e 32-0158

*e de Mõíci,

MEIA-SALA
mércio, frent
cabana, 435 — 303, pcrl.
PASSO centroío de 

"sa"Í«~7-m2,

com telefone, no Centro Comer*
ciai da Ccp&cabana, A.° andar —
Tratar Siqueira Campos, 43, tala
614 — Carlos.

Ipanema.
!rio comercia!.

— AIENÇAO - Bar caipira, ns Zo-- Aluga-se para co- na Sul, cont. nôvo. Féria de 19 Ianrlar. Copa-|inst. da primeira, somente em be-' BAR Andaraí, Ju t)randej

CAIPIRA - Catetc, féria 8 500,
nn centro, contra-jam chopp e salgadinhos, cont.

to 5, anos, nov?, férias 10 milliões,inovo çm edifício, vende-se cm
progressivas, loja esquina, hr.rá-,'25 dos compradores. Rua Senador

bea freguesia, mo-JDantaj, 117, sala ó)ó, c:m Fran-|PQSTO perto d:; Madurelra, con-
trato nôvo, ótima pista e gran-

ojde terreno para garagem, vendo
.. . . , . ., ---Je ajudo na coniora. Tratar comr> o .mn, com. novo, venae-se c::m ¦ c ' , . , ¦,, c -¦*¦"• i„•_ ,i_.  ^,._ /-..._ Sousa, Avenida Monsenhor re-

BARES CAIPIRA. ,  .. ,
Féria 9, entrada só 40 outro fé-: erns e ftber,â h& um ano. ótimajctsco^Passoí e Heitor
riei 3,5, entrada só 13. escr. SA. "*»< -"f»6?'0 

-•xespelcsnal, An- CAIPIRA - Copacabana, «ria 1
GRnl ""* Av^JfíSt 

Yarg"' M9' ..rcni00Guei'05' P"s- Var9"' ^ mll, cont. novo, vende-se Cem
08. - CORREIA. _______• ¦ 140 dos compradores. Orq. Cruz

BAR CAIPIRA junto á Rus Uri Rua Senador Dantas, 117, r*ia
bidis o salgadiníics, fácií de tra. «"àanlzacão, montagem nova. Fé-?,u?ian.' c-,n'r'i'o -j anos, ioja edi-lóló com Francisco, Passos e Hei

lt. li _ I -í _. i C -__.__!_ r r.r *• -. lli"in mnrl.-.rna AIImi _•¦¦_•«(__- lâ—-bfilher, com chope oa Brahma. —
Tratar na Av. Pres. Vargas, 1146,
9.» na Confiança com Amadeu
Queirós.

SAO CRISTÓVÃO - Alugo lola.
Rua Sao Januário, 93. Chaves na
Rua Sao Luis Gonzaga, 286. Sr.
Nelson.

i, ,,„.,, ,i,Ui>ivyoiii iiuin, i «-:.» i. 7 I
ria 6,5, entrada só 25. Escr. SA- ,ic'°' mOÍ',-'''n''- .ótima clientela, tor
GRES - Av. Pres. Vargas, 529,inlL",a °.eDiaai tèri3!, v milnoes.lfAYpJRA centro firíVlS

I 1 108. - CORREIA progress.va, motivo d? outrci ne- „n
gácios, venda e aiuda mais, An- i...
tônio Queirós. Av. Pres. Var-ícm .50 dns compradores. Rua Sena

dor Dantas, 117, saligas, 446 - 2.0.

SALA COMERCIAL" _ Ed. R\U.
Copacabana. Montado, contrato
nvo. Passo ou aceito sócio. Pre
ferência cí telefone. Tratar pes-
soolmenlo à Rua Barala Ribeiro,
153, Loja, c| Sr. Antônio, das
20h as 22h, de 2,a a ó.«-feira.

IN.E. Não informo' por telefone.

óló, com
Míor.

BAR CAIPIRA - Centro H. Co-
StO rPUTnv/xn. ri 

' 
p-—-iAIENÇaO 

- Bar e lanches no mercial, féria 15000, chope .
salas co^a 

«Lfl^M 
T^XT^.l SSC ICVíü T^T^, ^'^1^^' 

^°'

pT\,_:°_:rin; rc'd.^í d?\,?£: ^m- cí;cmd"dun-*¦• 9-° "ndar- ".no., «r *__n".s,caipiratüuc,,*_.$„,..,co,„..
-tc! alug";:'. ^«rS.: £__%\_\J_tV____W\M ZZ ^H^J ÇAFê - yü; l,.b«ir«rial,»"!a «Pf. =hop0, lalgadinhos,;». instai, novas, vende-so com 22 "J", *B, .| 403

J|I« Ricardo. 16, tratar 57-3351.

nstal. ncvès, em pdiíício,
comercial, vendt-se com

_203. Tel. 91-0182. _
PADARIAS' - Quer comprar, nno
perca seu tempo cem aventurai-
ros. Venha no Rei dai Padarias,
que Ihu Informa cs melhores ne-
góclcs do memento. Entradas ps-
Ouenns e aiuda na compra. Te-
mos cj f. 30, e. IS, e. 16, e.
14, e. 12 m. Temos uma com
orédio c' féria de 22 m., p. 170.
Ê. 00 m. T. Av. N. S. da Pií,

íflanra^T.I *}¦_ niio i 
na 4000, i| comida. Vendo-Ie Com lanchei, paragem de toda a cciviir.il dos compradores ou aceila-PADARIA em Coelho Neto. F. 8

deu Queirós com 
Ama- pequena entrada. Tratar OliveiraMuçjjo defronte à porta, vendo/se sócio com 10 mil. Rua Se- m. Preço 50 nl. Tudo no balcáo:

'Campos, Rua dos Andradas n.:Ar""n'0 Queirós. — Pres. Vargai, jnador Dantas, 117, sala 616, coniiF, francês.

ALUGA.SE uma casa quarto, aala
cozinha, bonheiro. Rua Desembar-
gador Oldemar Pacheco 122 F.
Jardim Vista Alegre, Irajá
ALUGAM-SE de Brás de Pina a
Bonsucesso - Casas e apart».
mentes — Vários proço?, — Tratar
dospacfiante CHAVES na Aveni-
da Antenor Navarro n. 99, sob.
B. Pina - 30-7311.

IRAJA' - Av. Monsenhor Félix,

170 Oo" 
""' 2°' ~ B"e NC'$

ROCHA MIRANDA - Aluqa-se IfÓriO
• c( f filhos, qlo., ilj., coii-l ,
nha gde. t, varanda na R. Viei-j
ra do Couto n. 136-F - Al.
NCrS 120,00. I

ARMAZÉM - Cereais e mel. p|constru;ão, prédio e estoque. —
Maricí, c| 3 000 da entr., seldo
1 000 memali. Tel. 32-7541.

Precisa-se de um conjunto de salas ou salão armarinho
com área útil aproximada de 280 m2 para escri 

""""

Escritório no Centro

ATENÇÃO - Bar caipira, om Ma-|96, 9.° andar.
ourelra, cont. nôvo. Féria de
10 000, inst. novas, cem chope
da Erc.hm.3, saig., vif., inst. r
vas, somente bebidas. Tratar
Av. Fre;, Vargas, 1I4Ó, 9." andar,
na Confiança. Tel. 23-150? com
Amadeu Queiroz.

J466 2.o.

Propostas telefone 45-2711 ou 25-9014.

ALUGA-SE ap. frente, solão, 3
qts., dep. emp. e área. NCrS
220,00. R. Califórnia, 127/101?
Tol. 29-4866.
ALUGO ap. do 2 quartos gran.
des cl_ sinteco, iodo comércio e
condução ò Rua da Fonseca n
336-F - Chaves no 351 loja.

... - Alugo aps.
em l.a locação ne Rua Maçam-te,
397 c! aala, 2 qti., demais de-
pendências. Aceito dese. fi., fia-
cfor ou dep. Ver no local . tratai
Av, Rio Branco, 114 14 o Tcl
Z2-2957. ' 

'.'•

MARECHAL HERMES - Alugo em
I.» locação,, aps. c| sala, quar-Io, demais dependências, enlrada
Pl carro, na Rua Piracaia, 170.
Ver no local _ tratar Av. Rio
Branco, 114, 14.o and. NCrS
140,00. Tel. 52-1648.

ALUGA-SE casa, 2 quartos, sala,
cozinha e banheiro. Rua Monte-
videu, 607 - Penha - NCrS
180,00.
ALUGA-SE ap. quarto, laia, sep.,
cozinha, banheiro, área c/tanque
o ap. conjugado. Rua Felisbolo
Freire 135 — Ramos.
ÃPARlAMENIO, constando de uma
grande sala, banheiro e lavatório,
tudo independente. Aluga-se, 120
cruzeiros novos. Rua Viçosa 37
esquina da Av. Bréi de Pine
apartamento 202. Ai chaves no
,101. Tratar com Fariai 52-6999.

PROPRIETÁRIOS
"^

MARECHAL HERMES'"- Alugo
ap. 301, Rua Guatambu, 334, c/
aala, 2 qts., demais dependências
~_ Aceito dese. fl„ fiador ou de-
ponto. Ver no local e tratar Av
Rio Branco. 114 - 14.o and. -
Tel. 22-2957.

AGINCIA indica n| Rio aps. ecasas de 80, 110, 140, 180 e «in
Niterói, 70, 90, 120, 160. Co-
missão 20,00. (Não cobra nada
adiantado). 23-3042 - 32-5855
1' fií?,* _-ou'0' 27' 4'° md- (7flas 18h). Não exige fiador t lli
1 mes depósito.
ALUGA-SE ótimo quarto em Bon-
sucesso, por NCrS 80,00. R. lui.
Ferreira, 27, sobdo., Av. Brasil"
D. Sebaatiana.
ALUGA-SE uma casa a Rua Padre
Domingos Carneiro n. 594, Cas-
catinha, Olaria. Preço 60,00, laia,
qt;.: e cozinha.

OSVALDO CRUZ - Rua Calagua-

.50.00 
""' X2 " B"e NCrí

PÍÊDADÊ Ã i,,„., 1 ALUGA-SE uma casa com dois

«aa. Kua Amália 221, fundos. - Funcloí - Próximo è R. Turvo.

O Vantagens em conseqüência de nossa^tradição e técnica atualizada
I Pagamento em dia fixado dos alugueis

ainda nao pagos
2. Adiantamento sem juros aos nossos clientes.
3 Corpo permanente e exclusivo de advogados

especializados, funcionando em conjunto
DDHUD D D

«
aOODDDD

ta

Dr. Aloysio Pinheiro tí. Vasconcellos
Dr. Ruy Bezerra Chermont
Dr. Fábio Luna Lobato
Dr. Almir Ledo Faffe ** l
Dr. Roberto Sampaio de Almeida

ADMINISTRADORA GUANABARA DE IMÓVEIS LTDA
Av. Rio Branco, 123 - Grupo 605/607

Tel. 32-1294 e 42-1267

PAPELARIA E
BRINQUEDOS, eom residência. -
Contrato nôvo. Vende-se motivo
doença. Traiar Av. J. Ribeiro n.
?_..8_'.B._- Tomás Coelho - GB.

: Francisco,
BAR CAIPIRA no melhor PontoirAlPlR

.ide Bonsuccsj-j, contrato bom, afu-j 
,'f'''

Passos e Heitor.

íéll. 
£4^ 

rTorírlõ ^mllti ZVST»^LÍSS, cõn.r«oTLmrTlL°LChA0!P'Râa Z^ro,J°,a «**•
Entrada 8 000. - Tratar^Oliveir,!^!.-lativo férias muito .p,-^P,^ 'í 

D ^Campos Rua dos Andradas n. ;c'»«'s; b™;™'a.la<,s' 
,*5M dúm°! ""» ^ ^ compradores,96 - 9.0 andar. i?™*"}*- vitaminai,, salgadmnos, Caipirinha, 6 milhões do féria só

RAP rtí\òiQÃ~~ Ttt..-—cJTí—," [lucrativa, oportunidade, úmes, ven-™„CAIP'y. -,T'lu«-. «na ele de Antônio Ou.iM». Pr.. .__,__.4 000, em loja de edifício, cont
novo. Está mal trabalhada. Tratar
Oliveira Campos. Rua dol An-
gradai n.:96, 9.° ^ndar.
BAR CAIPIRA - Boniucesto. Fé.
ria 3 SOO mal trabalhada, orédio
novo. Aiuda-sa na compra. Tra-
tar Olivoira Campos. Rua doa An
dradas n. 96, 9.0 andar.
BAR E CAFÉ - Estaco Riachue-

Vende-se. Rua TeT-P' ,Hr'" . 5 000,', lc,ie eeliflcio -AÇOUGUE
xcira Ribeiro, 563. Bonsucesso.
Próximo da Av. Brasil.
ARMARINHO, confecções, pape.
larlíj etc. Ótimo ponto. Vende-ae
urgento pela melhor oferta. Rua
Maranhão, 570-A. Fim da linha
ônibus 231, Lins-Castelo, CTC
AÇOUGUE - Graiaú. VendTse.
Bom movimento. Telafcrte .,
36^693.
AÇOUGUE - Vende-se com bom
movimento, por moíívo de outro
negócio. Ver . tratar no local.
Avenida Merili n. 380 - Vista
Alegre.
AÇOUGUE - Vínç.0;. (com mora.
dia), com bos fregueiia, alug.
NCrS 70,00. Ver Rua Marquês da
São Vicente, 90-A (Gávea). Tra.
tar CFIl. Av. Rio Branco, 183,
gr. SO3|504. Tél. 52-5850. Creci
J-238.

contr. novo. Vende-se com
10 000. Traiar Oliveira Campos.
Rua'doi Andradai n. 96, 9,o ,n-
dar. 
BAR~CÃ"ÍPTRX~Mr.r~_Íã" 4TÕÕo7oÒ
e/ moradia, contr. nôvo. Alug.
60,00. V.ndo barato. P.qu.n,

ue Antcnio Queirós. Pres, .Vargas,
446 - 2.Q.
BAR - Esq. contr. 7 anosT"No-
voi._ Te!. Fér. sem comida* 6
milhões. Ótimas rnstalnçóas com
possibilidade de morar um -cs-

Entr. 20 m. Facilito 3. A. C.
Dias, Av. Amaral Peixoto, 350,' 12, N. Iguaçu.

AÇOUGUE NA ZONA SUL - V.n-
do-ie ótimo ponto comercial —
Edif. da «sq. contraio d. cinco
anoi. Traiar na Rua Paula Frtl-
la- n. 31 - Marcaria.

talgadlnhos e cachaça, horário co-
mercial, no contro da cidade, em-
baixo de edifício com contrato
nôvo, vendemos com 20 dos com-
pradores. Caipirinha na Tijuca, 8
dei ferio, 12 milhões de entrada.
Caipirinha no Méier, não dá co-
mIda, tem moradia, vendamoi com
15^ de entrada. Caipirinha no Gra-
jaú, 5 de féria, vendemos com
10 milhões da entrada. Caipira
em Copacabana, 28 milhões de fé-

50 milhões de entrada. Cai-
pira em Copacabana corn M de
féria, vendemos com 40 dos com-
pradores. Caipira a lanchonete 25
de féria, vendemos com 40 dos
compradores o resta nós comple-

— tamos. Tomos nor toda a Zona
BAR COM, MINUTAS - C... pa- Sul os m.ltórei caipiras com con-

trada. Estrada¦'_'£'_ _,\_i_"'___Tlí. . 
'.' """'• "m ',°"à•^• ~ 

T?10», n°'°s. ' com entrada fa-
•.:"'„." ra'»"- <Za-A. Contrato novo no melhor ponlo editada com empréstimos faltosBOUTIQUE - Vende-s. b.mi.*. B.ngu - Avenida Ministro Ins hora da promessa de venda,

„_!pCl todos os bairros da cíd.ide,
ende-se, Av, i Senhor podará enceintr.ir o seu

BAR E CAFE' para iniciantes, con*
trato do 5 anos, aluguel relali-
vo, feriai apreciáveis, temos três
casas deste yenero, as quais fa-
cilitamos, capital do comprador
5 milhões, aproveitem. Av. Pres.
Vargas, 446, 2.°. Antônio Quei-
ros.

Instalada, ólimo ponto di Aveni"' *ri Franco n. 190.
d; Copacabana n. 613 - Siloja IBAR cj moradia',"

Tratar no local da 12 li i Brás do Pina, 928, loia O
Iça do Carmo.

206
18 horas. Pra-

AGÊNCIA DO
JORNAL DO BRASIL no

J

ALUGA-SE um sobrado para eo,
mércio. Rua Marquês d« Abran.
tes, 4.
A1ENÇAOI - Vande-ia 1 acade-
mia de cabeleireiro < manicura c)
boa freguesia. Centro. Motivo de
viagem. Tel. 26-4254, Idalina. -
ATENÇAOI - Barei, club.i • res-
taurantei. Venda-u urg.nt., ca-
dalrai . m.sas, ludo novo • ba-
ralo, por motivo é. mudança. —
Tel. 47-3753.

ATENÇÃO - Armarinho, rniude-
zas em geral, barbearla, tudo
coniugado. - Rodovia Presidente
Dutra, 630, loia 7, Jardim Améri-
"• p°''o Presidente. Facilita-se.
50,00_aluguel:_5_«nos contrato.
açougue - Vende-se. Vila Ita.
bel. Feria 15 000; outro São Cris-
tovão. c. pequena entrada. Tra-
far Oliveira Campos, Rua dos
Andrsdai n. 94, 9.o andai.

MEYER
caipira com moradias e com _
empréstimos para todos êles, la-
ça-nos uma visita sem cortiprorr-is-
so na Av. 13 de Maio, 23, 5.0,
salas 509 a 518. Organizarão Cru-
leiro Ltda., com Eduardo.

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS.
E ASSINATURAS

RUA DIAS DA CRUZ / 74-B
ÍDAS 8,30 ÀS 17,30 HORAS"
iSÁBADOS: DAS 8 ÀS 11 HORAS

CAIPIRA - CenVro - Féria 14.
Ótimo contrato. Vende-se com
apenas 50 dos compradores. FE-
NIX informa. Rua Alvaro Alvim,
21, 7.0, Cinelàndia - C| Amaro
Magalhães.
CAIPIRA na Penha. Féria 10 mllh,
prédio nôvo, tudo em pó. Con-
trato nôvo, de 5 anos Casa mui. _„,,„. ,, ,„,v.,, ., ...
Io lucrativa Trat. -na Av N S. ainda r.c.b,. Nog4J£!o . ,„.

boa "" 4- ,-°cio5- qu* t'""i,.m _"n,,»r di

CAIPIRA em Bonsucesso - Èdifí
cío F. 7 milh. Fecha aos domin-
goi. Linda casa para 2 sõcios,
Horário comercial. Trat. Av. N. S.
da Penha, 68, i 403. Cerqueira e
Mata?.
CAIPIRA — Tudo em pé, chope
da Brahma, na Penha. Muitoi sal-
gadinhes. Casa muito lucrativa,
bom contrato. Trai. Av. N. S. da
Penha, 6B, •< 403. Rio Lisboa.

T, no Rei das
Padiirias, «mpreila-se para aju»
da da compra. Av. M. S. di Pj-
nha, 68, 403. Cerqueira e Qp-
me.. 6 Matos.  |_
PADARIA - F. 10 m. Forno fren.
cês. Preço 55 milhões. Entrada
de 25 m. Engenho da Denfro. Ta
no Rei das Padaria:. Av. N. S.
ds Penha, 68, s| 403, Matos a
Cerqueira e Gome».
PADARIA — Bonsucesso — Contr.
prédio, tudo nóvo, forno super..
vulcão, a lenha, fr. 13 a 14. &j>
balcão. En.'r. 32 dos comprado»
res. O resto empresto. R. EtelvU

3, lobrado, em frente Est.
Olaria. ____. _
PRÉDIO Comercial vazio — Alu-
ga-se c[ 570 m2, 2 pavimentos,
próprio para indústria ou Co-
mércio, à Rua Frei Caneca n.°
454-A. Contrato do 5 anos. B»-
sei NCrS 800,00. Chaves e| o '.

Nicola no n. 474. Trafar ci Ai-
tel.i 22-1062,

PÊNSÀÕ em ótimo ponto. Con-
trato recente, c^ moradia, Vende-
se, 5 000 à vista. Rua Silva Pin-
to n. 84 - Vila Isabel, das 14
às 18 horas. Diariamente, Inclusí-
ve domingo.
PADARIA" - Vende-se. Enlrada- »
partir de 20 000,00. Traiar dt-m
Alartin Escobar. R. Msrquêi de
Pombal_n. 41. Tel. 43-0043._
POSTO GASOLINA - Naantiçi".
Rio—S. Paulo — Bangu — Gran-
de pista, 3 elev., tol. tudo nevo,
vende 120 mil lltr., 300 lubrif.,
mot. doença, Tr. R. Alffindeoa,
lll, si 405. Valério - Facilito.
PõSt6"DE ÒÃSÒÍÍNÀ . Oaragern
v«ndo t\ ctirn» Üír. 400 luj.;if.í
guarda 110 a 120 carron düriot;
contr. 5 novo; alg. não paga,

Pl 2
_>nl

nhsiro. Srs. compradores não per*
cam esta oportunidade. Pr. ...
100 000. «ntr. 80 000 facilita...
Detalhes em J. CASTANHEIRA S,
CIA. "Rei dos Postes a O-ya-
gens". R. HadocJ. Lobo 75 vii>.
Auxílio técnico • financeiro —
Tel. 48-9405.

CASA de avei — Vende-ie com
instalações novas. Cont. n â v o,
alug. barato. Venrfe 700 Vg. por
semana e 20 caixas de ovos. Aju- PADARIA - Vendo,
da-se na compra. Rua Etelvina, Icêi. Contrato nôvo. Av. ..
3_, sobrado. Em frente Est. Ola-jto Silveira, 680. em frente a Ca-i

E?'? l'e__?lÍP_^' E- rfo Rio.
COPACABANA - S"ilio~d"rb.Tií; IPÃDARÍÃS -""FírT^dè^baTcão -

PENSÃO CAMPISTA - Vend. bom
negócio, c] 10 qU.t sl., cor.,
banh., todo srefado cj contratei
nòvo. Féria ótima. Aluguel bar>*
to. Ver a tratar à R. Senador PoT-
peu, 2, ou foi. 23-2695 cl SantcV,
não aceito Intermediários.

forno fran-
Rober-

vi nvnuMlin — .iflUC ?« DeiflIlrnWHIsIrtO -- TCf, QO UfllLCO A *« FÍ»'
boulique com tol.fon». Passo 35, 19, 23, 18, 14, 13, 10 e 8|.» i ' 

J
contrate (5 an«)( atugutl barato, imilhcer. Estado do Rio a Guana-W ¦/v*-.?

jadlf. eom.-c:tl. Av. Coparabana,'bara, em quaícuer bairro. A. C. 
'jiuya

|605, sale 1508. Tel.i S7-91Í5 -,Dias. Av. Amarai Peixoto, 350)
i Aceilo ol.rta. |t| 12 - Nova Isuaju.

.---.-... .| MU TI L PD R



O OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS O DIVERSOS © ANIMAIS E AGRICULTURA
FENSAO — Vende-se, boa mora-| DINHEIRO — Empresto c| garant}»
dia, contrnto tia 5 anos nôvn,
Tratar Rua Luís de Camões n.

ajSy *àh. —» Cledei.
FADARIA E CONFEITARIAS, ven-
cornos diversa; casai deste ra-

f'*o, bem localizada» e garantidas
por nós, pois sno cases quo já'damos 

há muitos anos, fornos
fporl'dar

I

$

'%
il

dn ouro ou ióías. Cartas para
n. 81189 Jia_Portí*ri^ déste_Jornaj[.
DINHEIRO E. AUTOMÓVEL -Sen-
do proprietário de automóvel em-
presta-se com máxima rapidez, fi-
cando o carro em seu poder. Tel
48-4624, ej o_0[iveira.
EMPRÉSTIMO - Preciso 3 mll

*..*..kphoi grandes férias, aiudamo*. cruzeiros novos, pago 500 cru-
-Antônio Quetró:. Pr. Vargas, 446 zeiros por môs, pasio 5% adtan
tr 2.°. tado, garantia prédios, aluQuel

negócio urgenie pora náo aerder
tempo. Rua Vise. de Marangua*
pe n. 34 — 31 105, esquina com
Evaristo _da__Veiga
EMPRESTO dinheiro em hipotecas

movimento, ótima pista, vende.Mg imóveis. — Antônio Joié Ce
Antônio Queirós. Pr». Vargas.\P__t_ _ Av. Graça Aranha, 174,

\ 
'.PÒSTÕ 

DE GASOLINA - Localiza-
- cio no melhor ponto de Vila Isn-
ftfcel, contrato nevo, aluguel re-* 

lativo. feriai multa apreciávois,
frente para 2 ruas de grande

446 2.°.
QUITANDA E MERCEARIA - Ven-
de-se. Rua Barreiros n. 475-B —

Ramos. Bem facilitado,
QUITANDA - Vende-se. pronla
pnra abrir, bom ponto, boa loja,

pequena moradia. Entr. indep. Rua
Asraria Beniamim, M-B,. Pllire».

QÜFfÃNDÃ cí moradia, balcão
friçs., alug. 60 mil, fírla 3 mll.
Entr. 4 mil, empresto parte, Ira-
tar
Penha

ala B07 - Tel. 42-0739 _
EMPRESTO ató NCrS 400. Con-
tra nota promissória. Só a cor-
rentlitas do cheque verde tio
BEG. Cartas c| telf. p.p. dêste
jornnl sob n. 85681.
EMPRESTA-SE 2','3, 5, 7,'10, 15,
20, 30, 50 e 100 milhões c| hip.
cu retrov. R. Alcindo Guanaba-
ra, 25, Gr. 1 103. Te!. 42.5884.
S015KE automóvel, duplicatas,

Av. Brás de Pine, 295, loh. ações, outros valores cu garan-
Arnaldo.

Vdo. em

TELEFONE 37 - Passa-le
formações 36-2702.

In-ALUGO telelone «ilação 57 -
NCr$ 150,00 mensais. Informa-
ções com Pedro, tel. 37-4900. • cpnwc
/-ÍÍíTi 7,—.—-.._-.—. — itLtl-ONE nao e mais problema
cF 7 

Veniío *"«"• da CETEL.j- Anles do comprar, vender, per.Sá recebo depois de instalado —jmular ou transferir seu tolefone
Tratar tel. 90-0508. Trntar quol-tdisligado ou nao, qualquer ll-quar' dlo e hora.
CETEL — Compro urgente dois
telefones, sendo Um comerciei e
outro residencial, à visíí.. Tratar
pejo teLJ^L^i^ci^flue^dlo •_
CETEL — Con,pro c vendo todas
as linhas. Troiar pelo telefone
32-0373.

TELEFONE - Compro, vendo tô-
das as linhas. Negócio ripido e
honesto. Tratar com Sr. José.
Tei. 46-2882.

CETEL - Vondo tel. da CETEL.
Recebo depois de Instalado. 90,
91, 92, 94, 95, 96, 97, 99. -
Tratar r R.' Bolpab», 113. M. H.
CETEL — Compro urgente telefo-
ne_da CETEL, Serve qunlquer es-
taçüc, pago em dinheiro, hoie,
Tratar _W-_j&-4J21,_quaktuer_dr[a.
COMPRO TELEFONES DESLIGADOS
7 So V. S." possui telefone des-
Ünado per mudança de endereço,
há mais de 3 anor, e deseja van- NCrí 1 9C0, 29-49, NCrS 1 800
dè-lo, eu pago hoje ò vista, em 28, 48, 36, 58. NCrí 1 700, 26,

nlia, consulte-nos sem compromiS'
so, transações rápidas, cercadas
ds garantias firmadas em tabe-
liao, sem despesas oxtras e de
ücôrdo com as normas da CTB —
Png*mento em dinheiro à víita,
com transferência imediata de no-
ms e endereço. Damos referên-
cias idônea:. Machado 42-3613.

TELEFONE desligado por mudan-
çn ou estando na Telefônica.
Compro qualquer linha. Pago à
vista. Tratar com o Sr. José. Te-
lefone 46-28B2.
VENDO à vista as soguintes li-
nhr.ss 25-45, NCrí 2 000; 37-57,

Acima de
5 milhões

Hipoteca ou retrovenda de

prídios ou npls. na GB — Fa-
zemos solução em 48 hs.
Trazer documentos do imóvel.
Tel. 22-4337 cios 12 às 18 hs.

QUITANDA - Vdo. «m Olaria.
Vendo barato por motivo de ou-
tro negócio. Pço. 7 000 c 2 500,
Tr. R. Uer.to Cardcso, 721, sob.
Brás de Pina. Tel. 30-7706 -

Oscar ou E loy. „„_____

RIO COMPRIDO - Contrato re-
nevado, posso c| tisrantia de
«rmazóm-merccarla. Alutsucl ...
60,00._Tc!._ 26-7329, JAIlton.
RESTAURANTE - Passo contraio
tie um em Copacabana, Ia qua-
dra da praia, iunlo a Av. Atian-
tica. Fória acima de 25 milhões.
Podendo fabricar doces finos
lnf. p| tal. 26-7329

1 003.

SALAO DE BARBEIRO - Vendo

por preço bvato. Rua Xavier
Curado, 56. M. Hermes, de prc
ferêncis vista.

TERESÓPOLIS - Vendo hotéis,
bares, cinemas, restaurantes
melhores da cidade .
rias mensais) . casas eomarclal«|m|c||io_ r Uruquaiano, 86, 7."
«m geral. Av. Delfim Moreira,'
304, Ramos ou Sebastião. Tel.fo-
isos 2593 Ml. ou GB 32-1296 -

22-1074. CRECI 639.

dinheiro, 800,00. Tratsr pelos te-'efone: 54-3658 ou 58-6797.

COPACABANA, 57, - Particular
as, em dez motas, acima NCrS! vende seu telefone instalado à

2 000. Ruo Sá Ferreira 204, 2.o.jRuo Constante Ramos. Transferên-
cia imediate. NCrS 1 900,00 à vis-'

46, 32, 42 NCrS 1 700. Tratar tel.
43-C23Ó. Damos referências inte-
«Irais.

Creci Brilhantes, jóias
cautelas

Compro. Ofertas criteriosas,
Ipfilo valor atual. Preferência

(ótimas fé-jnegócio de vufto. Atendo a do-

and. s| 703. Tel. 43-2312. Es

quina de Ouvidor.

VÊNDE-SE mercearia cl bom es-
loque, cl moradia, cl telef
30-2743 - Rua Tapevi, 11. Praça
do Carmo.
VENDE-SE laticínios.
de Mesquit.1,520.

Rua Barão

VENDO uma fábrica de doces e
bolos com granda freguesia de
depósitos. Ver « tratar: Rua Ma-
rsoel Lucas, 98 - Caxias - Cen-
tro

Brilhantes
Jóias

Atenção cautelas da Cx.;
Econ. e pratarias, pago pelo

lor do dólar atual. O

Telefones
ta. Tel. 43-3236. 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,
coMPRd"."vi^~í".Tíf^rr;ir.i30' 3>- 32- h 36, 37, 38,
t» pólos ni.lhor.sr. preços da OB.J42, 45, 46, 47, 48, 49, 52,
Transfiro imadiafam.nte para «/54 56, 57, 58. Vencio e com-nom» t endereço da acordo comi
a Ul 682, Sr. Rolando. 54-365B
ou 58-6797.

DIVERSOS
DECLARAÇÕES E EDITAIS

À Praça
União de Bancos
Brasileiros S.A.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1.° Convocação

Ficam convidados os senhores acionistas da

ABATEDOURO BRASILOVOS LTDA., com es-
Tabelecimenfo à Estrada Grande, n.° 1.150-A-B
em Irajá, convida a todos os seus credores a se
apresentarem dentro de 30 (trinta) dias a partir,
da data desta publicação, para liquidação de seus:UNlAo DE BANCOS BRASILEIROS S.A. a se reu
créditos, na Rua Visconde de Inhaúma, n.° 105 nirem' em assembléia geral extraordinária, na
— 1.°. sede social, à Rua do Ouvidor, 91, no Rio de

Janeiro, no dia 13 de outubro p. futuro, às 14,00
horas, a fim de discutirem e deliberarem sóbre osRio 20.9.1967

Abatedouro Brasilovos Ltda.

ass.) Pedro Gonzales Mendes

COMPRO TELEFONES LINHAS
37| 57[ 36 - 2Sr 45 . 23143. pa-
gando hoj* à vUta om dinheiro
1 700 -- Tratar com Sr. Rolando
- 34-3458 o» 58-6797.

pro todas estas linhas pelos
mel(iores preços. Consulte Pau-
Io Roberto — Rua Conceição,
105, 17.o nnc]ar/ sa|a , 707 _
Tel.: 23-2200, esquina Presiden-
te Varoas.

CETEL - 91. Particular para par-
ticular, $1 intermediário, trônafiro
- 1 400, Sr. Arlirldo, 91-1328 e
23-3616.
MOIIVO DE MUDANÇA, cedo dois
telefones, um da linha 20 e ou-
tro da linha 30. Carlos. 23-6302.
TELEFONES - 

"Àbsoiutr 
mente

fácil, vendo transferido para o
seu norhè de acordo com o De.
creto que regulamenta esías ope-
rações junto a CTB, as linhas
25, NCr* 2 000, 26, NCr* ....

1 Ó00, ou qualquer outra ds
GB, Sr. Vian.-ra. Tols, 42-7506 -
28-3714 -'• 22-5532.

Telefones
43 - 31

Automóvel Clube da
Guanabara - Big Consórcio

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

seguintes assuntos:

a) aumento do capital social;
b) reforma dos estatutos,-
c) outros assuntos de interesse social.

De acordo com o art. 10, § 2.°, dos Estatutos
Sociais, os acionistas que desejarem representar-
se, na assembléia, por procurador, deverão depo-
sitar, na sede da sociedade, o competente man-
dato, até 5 (cinco) dias antes da data fixada para

Convidamos todos os participantesla sua rea!izaÇã°
dêste consórcio a comparecerem dia 23 dej Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1967
setembro de 1967 na sede do Clube de Re-'__ , „. . .. A „
,,=+,,. cu™ * ' n • i Pedro Di Perna Júlio Souza Ave argatas Flamengo, sita a Praia do Flamenao

TELEFONES - Compro urgente
as linhas 34, 37, 42, 49, pagan-
do o melhor preço dn praça. —
Tralar c| Sr. Viana Tels. 42-7506
- 28-3714 - 22-5332.

VENDE-SE lancisoneto,
ria, chopp da Brahma, instalação
nova, otimamente montada, centro
Sâo Cristovio, com o próprio Sr.
Moura. Fone: 34-2987.

VENDE-SE saião de cabeleireiro e
boutique. Praia Botafogo, 4B4,
loia D, Ver». Tel. 22-8855. ê

VENDE-SE unsa carpinlaria peaue.
na ou passa-se a loja vazía; Rua
Barão de Mesquita, 135, loja C

linhas. Negócio rápido e honns-
en- to, com roaís garantiu. Referên-

derúço cerio para um negócio ci"! d* cl'»ntes iá atandidoi. Sr.

honesto. Av. Rio Branco, 185, ffl^J*^»^8'' « V '
,,1-, 1011 T„l noiní -.TELEFONE COMPRO - Quilciuec-.,!.¦ )"?7. Tel. 42-9701, Sr.: nhh, m,sn)0 deí|igído ou da ,.,.

na rural (Manivela). P.ino na ho-

|e, pagando em dinheiro
ato. Favor ligar — 22-0197.
Av. Rio Branco, 128, gr. 1 516,

0 66, ao lado do Cine Bruni, a fim de
Firma comerciai adquire iio-itomarem parte na 4.° Assembléia Geral

DAaandn t>m HinhAtm r-.n '

quando serão conhecidos os participantes
contemplados neste mês.

Avisamos ainda que a partir dasi-12,
horas até às 17 horas estaremos aceitando
pagamento de mensalidades extraordiná-
rias.

A ADMINISTRAÇÃO

Diretores Gerais

Telefones
26 - 46 - 37 - 52 - 42
Compro pago hoje até 12

horas. Hugo — Rua Uruguaia-
na, 55, s|719, tel. 23-3578.

churasc»-1— _t. . ,,.- [Coelho. At. domicilio.

'VENDO 
em Duque de Caxiss, Av.

P.-ssidente Varoas, 312, restauran-
te e lanchonete. Boa féria. Cont.
S anos, motivo de viagem. Acei-
ta-se ofertas.
VENDE-SE uma barbearia t\ mo-
radia. Tratar R. Clarimundo dê
Meles, 366, - Piedade.
VENDE-SE um bar. Bam ncçió-
cio, Trat.ir com Serafim. Ruj Ber-
nardino A'.elo, 2 511 - Nova Itsua-
ÇU.

Cautelas
brilhantes

Jóias — Compro somente ne-
gócio de vulto. Pago realmen-
te mais. Atende-se a domicílio.
Tel. 42-0405.

ra em dinheiro os melhorei pr
ços da ijfíça. Ninçiuém paga

Telefones
25 ou 45

Compro um ligado. Pago

Aviso

Cautelas
de jóias

LABORATÓRIOS ANAKOL LTDA. e PRODU-
mal»; 5r. Je5o. T.l. 3M538. _ adiantado NCr$ 1.700,00. NàojTOS QUÍMICOS FONTOURA LTDA. avisam a todos
TÍLEKÕ"NÊ 36, 37, 56 . 57 - aceito intermediários. Tratar naíos SeUS clientes que no dia 15/9/67 foi roubadaVendo • mrta!o imediat^menlo |ílpl(. |i«.«„,u«* hd iflno ^^^ MW ,~,IU '-'I ^i^t iui luuüdad
.m >es> nom.. NCrS 1800. Nlíl.P," ^CCC ' ~
3uém vendo por minot. Sr. Jono 'e'' "*3-7274 corn o Sr. Araújo.
- Tel.: 31-1538.
TELEFÓNE~CETEL - Vendo."Tratar
pelo tel. 9C--0046 - Depois de
20_ horas.
TELEFONE CETEL - Vendo ur-l
gente, s| inlermediário. Tratar R,
dos Andradas 96 sala 402. Sr,
Correia.

Edital de
convocação

ã

Dos proprietários do Edifício
Nunes. Rua Uca, 172, Ilha Go-
vernador para uma Assembléia
no dia 21-9-67 às 10 horas. A
— Aprovação cia ata de condo-
mínio; B — Aprovação da con-
ta iulho-agôsto; C) — Aprova-

çao da Comissão Fiscal; D —

Resolução para o imediato pa-
gamento dos proprietários que
estão em atrazo; E — Diversos
assuntos para o término das
obras.

E MERCADORIAS

Compro da Caixa Econômica

VENDE-SE unTTswSSFílSniodSIPaj?0 °. ™ximo, em

equipado, fazendo uma féria ga-velho, ioias antigos ou moder- Pa,,.lr. „d* "guriM-rtir., das 8,30
„!,.•„ i * l« 18,30 horas.
platina c pratas, bri-lü-Tvr.

antes de qualquer tamanho

TELEFONE 52-42 - Vendo hoie.
NCrS 1 600. legalizado CTB, no
mesmo dia. Srta. DORNELLES -
22-0192, 8,30 às 18,30h.
TELEFONES - ViXáo urg.nt. as
linhas 52, 32, 47, 27, 28, 56,
25 e passo para seu nome no

curo mesmo dia, Anlônio: 52*7347. A

Telefones
desligados

de seu vendedor Sr. Luciano Nunes Batolete uma
pasta de documentos, que entre outros continha
os Talões de Recibo nos. 90.051 a 90.075 e
44.026 a 44.050, respectivamente. Portanto, não
terão valor algum os recibos passados com aque-
las numerações visto que o foram usados porPor molivo de mudança ou pessoa não credenciada.

falta de pagamento, para solu-
cão rápida e liquidação imedia-
la, procurar Waldecic Pinto. —
Rua Rodrigo Silva, 14, l.o an-
dar. — Tel. 42-1090.

TÍTULOS E SOCIEDADES
rantids de 5 000,00, cozinna de|nas
la. ordaiTi — Preco n vista...
10 000,00 per metivo de viagem.
Ver e tratar com Sr. Sebastião!Av. 13 de Maio, 47, sala 610
na Rua Senador Pompeu, T 06,1 — Tel.: 22-0348 — Ed. Itu
tados os dias tel. 43-lòe2

DINHEIRO E HIPOTECAS
ATENÇÀO — Dinheiro, emprésti-
mos. imediatos. Hipotecas ou retro-
venda de imóveis na GB — 5,
10, 15 « 100 mil. Tratar com o
Sr. Gine. T.l. 45-1950.

AGORA t MUITO MAIS FACILI
Empresto dinheiro c (garantia de
imóveis reqistrados na GB. Para
isra maior comodid.d. funciona-J Empresto dinheiro na hora
¦nos diariamont. até às lOh. Rua ,.6bre açòes preferencjaij( or.

Dinheiro

empresto

vendo
estas linhas: 30, a5, 27, 52. 56,
38, 2C, 54, 34, 46. 26, 47, 23,
43, 32, 25, 37. 57, Si - Tran-
sação rápida e, lambem pasto
para seu nome no mesmo dia —
Sônia: 22-7376, dia e noite •
também domingo.

APÓLICE Vende-se uma da

ÍTELEFONES - Compro as linhas
.43, 23, 26, 46, 31, 38, 59. Pago
Ina hora em dinheiro e passo
para leu noma no mesmo dia, —
Abr.u: 52-7247. Pra;. Joio P.s-
sea, 13, 1.°, sala 4.
fÊLEFÕ7Jl-26^67~siornpro, HtiçtSS
Estabetocido há 11 anos na Rua
Uruguaiana 55, sala 719. Telefone

8. 
*,_*,__ t\ .... >. .... ,. S -. | ,. r .... ...,.:. |..J, fj|- — 3-3Í78

arao Mesquita, j39Ç-A.
ATENÇÃO — Sr». Capitalistas, co-
loco seu dinheiro sob hipoteca
ou rntrovonda de Imóveis, qual-
quer importância, boa renda, des-
contado no ate. Negócio seguro
• garnntído — Tr.ilar com o Sr. j— 7
Gino. Tal.: 45-1950. CRECI 743. J
ACIMA de dois milhões até irln-l
ta milhões empresto sob hípote-j
ca ou retrovenda de imóveis, tet.!
57-0638 — Olympio.
APLICAR dinheiro em retrovenda
significa segurança para V. 5 ,
com t vantagem dos juros ante-!
cipados e ótimas taxas. Aceita-j

Shopping Center do Brasil (Meier)-- Tratar pelo telefone 30-3873,
com Nunes. Av. Neva Iorque, 422
ap. 101 — Bonsucesso.
PRFCJSÀ.SE d. sócio cl capitiT,
tendo uma rotir.da d. NCrJ 400,00
(qualroc.ntos crsit.iros novos)

Im.nsais. Carlas par. 57 834, n.
s>ortar!a_dJÍ!t» Jornal.
REBOCADOR

dinárias, nominativas, porlador.

Comparecer, munidos das

;çües, à Av. 13 de Maio, 23

saia 729 — Guanabara.

Aceito «ócio em
parceria de excelente rebocador
de porto médio, BomBtlte trata-se
diretamente, snl intermediários.
Tratar com Dr. Cláudio Lima na
Run do Acrfi n. 47, grupo. 8W
816, das 10 às 12 e de 14 às 1*
horas.
SÓCIOS — Aceitam-ie para tomar
parte ativa em conceituada fi.ma

materiais de construção, em

LABORATÓRIOS ANAKOL LTDA.
PRODUTOS QUÍMICOS FONTOURA LTDA.

A Praça
Ficam convidados os credores, apresentarem

GB 24-4710
Comunico para os devidos

fins, que foi roubada a placa
acima do aulo Vemag Pracinha
côr cinza, ano 1965 na noite
do dia 16 passado.

BUFFETS, DOCES
E SALGADOS
ACEITA-SE encomende para Inn-
che* e jantares americanos. Ótima
apresentação Telefonar: .17-439.
BANQUETE, casamentos, reuniões
sociais, aniversários — Alfredo or-
ganiza — 34-2309.

ANIMAIS E
AGRICULTURA

ANIMAIS
CACHORRINHO Pequinês de um
ano muito lindo, côr cafá c| lei-
te claro e branco. Motivo vingam.
Urgente. Av. N. S. Copacabana,
8201 201. - Sr. Freitas.

GADO Leiteiro - Vendo ótimas
vacas o novilhas. Tratar tel.t
43-0455 - Soares.
PASTORES ALEMÃES legítimos -
Otimo pedigree. Filhos e netos
de campeões. 52-1384 e 22-9004
cie 9 5s 17h.

DINAMARQUESES - Gigantes, no-
vo;, de varias cores, magníficos
exemplares. — R. José do Patro-
cinio, 16 - Tel.: 58-4915.

TELEFONE 49 - Vendo, Hu3o ->
Estabetocido há 11 anos na Rua!»'
Uruauaiana 55, satã 719. TeVc «¦-• pento privilegiado Ho subúrbio —
23-3578. [Atacado . var.io. Tralar com Sr.
TELEFONE 47 - V.ndo; Huqo - 

fíjft»^k- 
J'-"15'

Estabelecido há tl anos n.i Rua'
noite

Uruciyaiana 55, sala 719. Tjíefone jSOCIO
(P 23-3578

TELEFONE 23 43

Dinheiro
Zona Sui

_
Compro. Hu

Estabsltcido há 11 .'nos na
Rua Urisní-aiana 55, sala 719. —
Tel.: 23-3578.
TELEFONE 32, 42, 52- Compro.
Hvqo. Estabelecido há 11 anos na
Rt«a Uruguaiana 55, sala 719. Te-
l»foise^23-3578J

Vendo as linh;

-PINTOS COLORIDOS 
"pj 

corte,no prazo da Lei, as dívidas que se julgarem ven- Aa,'íh(S' °eruzinhoí e,c- Granja
cidas du a vencer, conira a nossa firma; a fim de norãiVédrã/W - i-7
tomarem conhecimento os novos titulares, das dí-
vidas que possam existir contra a nossa firma
ABATEDOURO BRASILOVOS LTDA., estabelecida
nesta Cidade, à Estrada da Água Grande n °
1.150, Vista Alegre.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 1967.
..r ABATEDOURO BRASILOVOS LTDA.

as) Manuel Nunes Serafim Jr.

Convocação
CONDOMÍNIO JOÃO DE MORAES MACEDO

A Comissão Fiscal convoca Assembléia-Geral
Extraordinária, a se realizar no local da obra a rua
Conde de Bonfim n.° 142, às 19,00 horas em pri-meira convocação, com número legal de condo-

VENDO azulão Prado, 1 Trica-
ferro. Av. Meriti, 61, aR. 201
Fundos.

AVES E OVOS
CANÁRIOS - Vende-se rica co-
leção com viveiros. Urgente, mo-
tivo de mudança, Tel.: 49-0407.

Cia, Turismo ednr,it« só-
em 50% dos caias da firma.

rada 3 000 e restante a com
binsr. Fnvor marcar hora pelo tei.
43-7579 -. Sr, Lul». .
TÍTULOS dê clubes - Vendo Joe-
key — Flamengo — Touring —

pro" .7 ['Vi"t ?ua22.749C,0"L>inos e às 19,30 horas em segunda~e últ
Ari Bru.-n.

irna con-
Ivocação com qualquer número, no dia 28 de se-

ILHrZSFSl Empres-^õs sc^^ia delívTII, ã ^° Z, Ti'. ?K ft.^lUr^.t^tembr0 3 
^m 

de Serem ,ratadoS =
CHADO.IMOVEIS- R Bari, M»t1im^Ve!s na Zona Sul- D" 3 » Jf1""'." 

''u"lt'u,r ho" é° di« »«\% Coun,rV- Wi< 5*-7M2 - l. ^ 
" " ' ' ' -

quita 393-A. Par'a sua maior co-,'200 milhões. Solucóo em 2 
* """¦ '•«"<-

modidade funcianamot diariamen<
to ato ás 20h.
^VAL — Grupe fin<!nceiro conce-
de a/a! acima de 1 milhão cru-
reires noves, para oper^çõc» mer
cantis no País e na exterior. Tra-
tar das 10 às 16 horas. TsSefonc
57.2539. Ar. Nílícn.
ACIMA DE 5 MILHÕES - Hipo-
1ecs ou reirovenda de prédios ou
aps. na GB, falemos. Solução rá-
pida. Trazer documentes do Imó-
vel. Tel. 22-4337, 12 h 18_Iss.
A JUROS sob llip. retro, 5 a 200
milh. empresto 1%, compro imó-
vris, 2. Sul Petrópolis, Centro.
Paqo a visla. Tel. 47-7074 —
J2-076-I

dia Adiantam,-.. r,-,ra r»nl |TELEFONE 27/47 - Passo hoje"Adiantamos para eertl-|,„„,;„,,„ na CK^ Cl$ 2 500 -
does. Trazer escritura. Av. Prin-
cesa Isabel, 323, 4.° and., sa-
la, 410, tel. 37-9619.

De 3 a 200
milhões

Srta. Dornelles:
18,30 heras.

22-0192, 8,30 is

VENDO - Cad. Marajanã, 2
iuntas. M. M. Gera::. P.P.
Hotel, Tourinp, Tijuca Tênis,
late Jardim, M, Libano, Floresta,

fELEFONE, -. Compro linh. 29 oü 
Hot?'„ Bsí:d' • 

?utf?s- 
Ac- =;e»=

19. Tralar eom 0. Amélia. T.I.. 7, Av„\, *i<.cB»- !=í- 'I 2 925
fono 23-6910. lei. Jj.d215. Juarsita^. 

TELEFONE

ACIMA do 1 até 30 milhões, «m-
preito '.óliri; pródios, xps. e ter.
ronos. Tol. 23-3870.

ATENÇAO - DINHEIRO - Em-
prostamot d» 3 i 200 milhões
sob hipoteca ou retrovenda de
imóveis — As melhores taxai -
Solução em 48 horas. Adianta
mos para certidões — Traier ev
trilura - RUA ALCINDO OUA-
NABARA n. 24 - 7.» andar -
sala 714 -, Tel. 32-9102,
Á JUROS MÍNIMOS empresto dt
1 a 30 mühões sobre prédios,
aps. a terrenos. Adianto dinheiro
— Solução rápida. Av. Pres. Var.
gas, 29O.S9I0.

S2E,lE27,N477 2C9:m4P9,'"3242' «' il OPORTUNIDADES
43, 23, 43, 36, 56. lr'alar' tom DIVERSAS
D. Amélia. Til. 23-8910.
TELEFONES

Emprestamos sob hipoteca ou ,..,..,
retrovenda cie imóveis. Solu-j48' !3. 43,'36, 56, 30. Tratar' com ks?-

ção em -18 horas. Adiantamo-r0' Amélia- Iei- J:-8"0-

para certidões. As melhores

a) Relatório da Comissão Fiscal
b) Aumento das Contribuições para término

da obra até dezembro
c) Assuntos gerais.

Declaração
-a

Vicente C. Silva, firma estabelecida à Rua
es - v.ndõ: 22, 32, 4i,íbalanças" - Vendo-se a Prô7o,iRichard Strauss, Lote 18, Quadra 59 com o ne52, 27, 47, 29, 49, 34, 54, 2Í nova, capacidade de 6 a 3001 -,. .. ¦ 

„ 
,.' ,. ' 

, 
", 

. 
"e-  2)7gocio de compra papeis ---~t--- -'

tax.15. Trarer escritura. Rua
Alcindo Guanabara, 24, 7.° an-
= ndor, sala 714, tcl. 32-9102.

AÇÕES DE RENDA - L.tras d»
câmbio, programas de acumula*
ção do capital — 47-0932 — Fo-
lipe.
ATENÇAOI - Empresto ciírihãTrõ
ej^ gar.intia de imóveis, mesmo quenao Tenha eicri fura definitiva
Tratar 17-2673.

Dinheiro!?
Sp você possui um imóvel,

podemos emprestar-lhe de 5 a
300 mil cruzeiros novos. Pro-
cure-nos, à Rua México, 41,
saKi 50ó, trazendo as escri-
furas. Solução rápido.

Letras de Câmbio
4% ao mês
Correção Pré-Fixada

Av. Rio Branco, 277 loia H
- Tcl.: 52-1888 - 52-0146.

TEIEFONE — Guer comprar ou
;«nd<?r qualquer linha? Procur?

Rua General Caldwell,
52-2512.

papelão, alumínio e
„. —(baterias usadas, inscrita no Departamento de

9b?m°xiroedRlaed»MA&.^; Renda Mercan,il sob o n.° 252.229 00 e C.G.C.
in-A, aala 202. Jdo Ministério da Fazenda n.° 33.137.308, comu-
de atacadl ??„tmL*°*\J o?- nica à PraÇa °iue Perde^ seu Livro de Registro de
Ij.rej_galdw.li, 217 - 52-3512. IPagamento do Imposto por Verba n.° 1 e os
dfF.pEaSrt«m.n%Pc=rmde«iá<; ;"c"i:!talões de notas de vendas de nos. 051 a'l00 e

Z^s^t^VL^od2,0-1 a 250 
?° 

írajeto entre Cordovil à Estrada da
Feiió, 26. consulte-nos ou"os-!Agua Grande no Ônibus 905, linha Bonsucesso—

ser"'av;ie!rnaha..í.7fone 
'1 

l^X^n^T^^V"^ pedindo a quem por ventura o encontrou
_ ni tt  irfíllr.í ;•-• - _ '_ I -. «nn4lln—n —I— _ —l__*. _l_» ¦

CONTAS DE LUZ. pig"a"s, ccm-
pro de 64 a 67. Pago bem. Rua
Regente_Feii6, 10.
COMPRO pronsissórias vinculadas
e venda de imóveis na G3. Solu-<;ao rápida. Av. Rio Branco, 183,
tala 810 — Panos.
CAUTELAS da Caixa Econômica*.
Conspra.se de ióias acima de NCr
100,00. Tel. 23-9071.
CONTAS OÈ LUZ* E"FORCA 

"paga"

*_obrigações da Eletrobrás. Aten
çao: Sn. síndicos, comércio, in
dustria», escolas, hospitais, ior.rsaleiros, instituições de caridade!
clube» etc. Compramos e paga
TS" 71. hors "'= 42°'° nas de
64, 28% ny de 65. |3% nas«e 66, 6% nas de 67. Atendi-
?C ,7nPkh; *"*,*>r> Branco,

^^enlrail. 
Tels, 22-5356 -

DINHEIROi - 
Ç.pi7.1lií«, lanhoI promissor,as de 2 000 cada corr,vencimentos mensais a partir de15 de fevereiro de 68, avaliza-da; e vinculadas a prometia decompre è venda de imóvel na|j"en,'! parí si non,c • endereço

leiro (valor .. , 
acc"do com a lei, c

TELEFONES
ADQUIRO A VÍSTA~^~iZÕmpio
pagando na hora as linhas: 25-
•15 por NCrí 1 700. Linha 30 por
NCri 1 700, estações 36, 37, 57
\i-.r NCrS 1 600; linhas 32, 42,
26, 46 por NCrS 1 300; linhas
28, 48, 29, 49, 38 por NCr$ ..
I 300. Compramos desligados
lansbíiti. Transaclo imediata, Tra-
tar lei. 43-3236.

\i

OU J7 - Transferidos imediata-
npre e venda de imóvel naiku-i Senador Vergueiro (valor \ ," 

aco'do com a lei, por 2 500.
60 COO). Vendo por 11000. Tratar -nç,,?! S* transfiro telefone» qj25-9015, à noite, com Sr. Ma-'es,,,° "fados e funcionando em
c.[el. n='ne dos mesmos assinanres hà
DINHEIRO - Empmto com -a. 

~

'i"!'*.?0 "nóv.i» na CB. Telefono

ATENDO recados telefônicos, co.
merciais c profissionais, pj pes-
soas e firmai cj ref». Prática, ofi-
í!?üci8:_ Ç21TA_ -36-6460,
ADQUIRO - 32 - 42 - 23""-"43

52 - 138 - 58. Cedo: 28 -
48 - 26 - 46 - 25 - 45 - 36-56-27-47 - 30. Caldeira TELEFONE - Compro as imita:
r- 23-6302. 29M9, 25145, 32:42 e também
ÃDÒUIR*A TELEFONES, LINHAS 27l,B.nivel?_c_-T.-B- T""''' 32.0873.

Ferreira. Vendo 38, 1 3O0.00.
Compro qu.ilquer linha ainda des-
ligado. Pres. Vargas, 435, sala
504-A. Tcl, 43-0322.
TELEFONE 30 - indústria.compra
dois telefones 30, paciíjndo na lio-
r.i NCr$ 1 700,00 cada. Maiores
dealhe»_jw tcl. 43.3236.
rüLrFONB — Compro urgsníe,
meu use parí"
27. Falar .; ......
32-5655. Tenho 32. Dou como en- estufas, máquina» de c«fé, fo-a gentileza de entregar no endereço acima, auetrad.» c_u paao.a vilta. gio, refresgueira, i..:-u.. ..,. , ' '

TELEFONE - Dest»bra quanto' cortador de frios,
valo o seu Iflefune — Liriu» d: çCMÍ3o. Tr^fiir n
47^1212. Caldwell, 217.
TELEFONE ,- Linha 45— no Rio MOTIVOS PORTUGUESES - En-- Vendo - Cr$ 2 000 - lele-!vl° • 1<" V. Ext. deieiar d.
fonar - Niterói - 2-0880. [Portugal - Pagamento no Bra-
TELEFONES > Compro é vendo „] Zi?_V,\" N!,' 9C'*i 8I "°
quaisquer Unhas pelos melhores ^i.p",* , 

' "'¦-
preces do Rio, instalados e tians-íf, AR,A " Término de negócio,
feridos de acorde com a lei. Sra I Vendo, forno elétrico, com ga-
CLarita.- 23-4375. Irantia de 2 anos. Resende, 53 -
TELEF0"N*E - Particular vende" í I !lSlnJL.'.. 

"-''
visla. Estação 30. NCrS 2 000. | "EFKESQUEIRA JET SPRAY, nova

ihKB%SbI:

Starcross
288

sanduicheira e
por prer;o dê

Rua Genaril

será bem gratificado
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1967

Vicente Correia da Silva

Tratar 30-9394.
TELEFONE com extensão. Vende.

e, propesta .para 48-2777.
TELEFONE linha 23;34* vendo os
^ W"-faternv 4 mil» lnf. -43-1515.
TÉLEEONE - Trocada 56 -por: 27,
47. Da particular para particular.
R. S5 Ferreira, 119, an. 404. Tel
27^4273. _
TELEFONE

V. O. 3.a N. S. do Terço
De ordem do Irmão Prior, os Irmãos Capitu-

lares a que se refere o artigo 15 dos Estatutos,
são convidados à sessão ordinária do Capítulo, às
9,30 horas do dia 22-9-67, a fim de elegerem a

„„„„, „ , , ._jn°va administração para o ano 1967/68. Não ha-
n.»aDfaí,-SRU.b"sc,0n" Vrií^MT* vendo númer0 le9a1' a segunda convocação seráT.j^43.»76i— Asoatlnh..- dia 24/9/67, às 9,30 horas, com qualquer nú-
Skttí ^srdeie mero- de acôrdo c°m o artigo 65 dos Estatutos.

179:403, das 14 às IB hs. „. , ¦",
Rio, 18 de setembro de 1967

o sem use, sanduicheira Barma-
tic nova, balcão frigorífico novo.
Ocasião. Tel. 52-2323.

(a galinha poedeira mais
lucrativa em 1965)

Vonctdora da lodot oi toifos (B9J reo-
lizados not Eitadot Unidos naquele ano.

Desculpem a falta de modéstia, mas
isto já aconteceu, também, em 1961, 1962,
1963 e 1964. É formidável, não acha?

Qualidades que se reproduzem a se
mantém 5 anos se-gui-dos na mais alia
categoria perante os duros testei do Gover-
no Americano,merecem « sua consideração.

Peça folhetos sabre estes dados.

Procure o Distribuidor

SHAVER - GüAHflBARA
mais próximo de tua Cidade ou escreva
diretamente à

Rua do Rosário, 158-A, Caixa Postal 4639
Tel. 22-9017 - Rio de Janeiro, GB

ÍCSSOSS

ros,

! VENDO p| desocupar iugir tom-AtencSol compro e'p„„ar .nyofisi. pintura- c| moto,vendo todas as Imhas. Dou re- ] 3, de.násilo 200 lbs„ geladeiraferenc.as bançlrlas. Industriais e Lu„,, rÃdio e] toca-discos A» tícon,erc,a,s de frealueses iá eten- ,„«, Bor mt^. ,„,., tilm.iXr T.didos ii mnis de de7 enoi, Tel.
52-3223 - Mirio.
TELEFONE — Vendo Isoie passan-
do para teu nome meu telefone
38. Urgente, vendo um da CETEL
no Jui, estação 19. Tratar pelo

32^B73_-_S_r._Pôrto. _TELEFONE*- Vendo Unhai 36, 56,
37 e 57. Tratar 32-0e72.

Dr. Dias - 45.0286.

ass.) Álvaro Alve* Monteiro
Secretário

J*

ais de 5 anos. Sr. Rolando*!
4-36o8 a 58-0797

TELEFONES — Compro • vendo
as linhas 22, 23, 25, 2í, 27, 28
29, 30, 32, 34, 36, 37, 3» 42
43, 45, 46. 47, 48, 4», 54, 56
57, 58-0 Pinto da Mtndcn.
<* - firmi comerciai
legalizada, «sp
•ii

DISPRAL S.A. DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

RECEBEMOS DIARIAMENTE
^ PINTOS E FRANGUINHAS T
- " PARKS CORTE ESPECIAL (&RANCOS| 

^7
PARKS CORTE COLORIDO - WHITE CROSS

CROSS COLUMBIA (nossa exclusividade)

Cross barrada . sex links
KEYSTONE - REDI LINK

Raçóps. Medicamentos. Material Avicola
,. VENDAS- Vareio na lojat AtactíSó-nâ 2: andar

SsCJCssVLaRICr |"si« doi Andradas. 96A asa
VENDE POR MUITO MENOS |d' "" F"",""°' T>" "3*49D<

CLASSIFICADOS - Jornal rio Brasil, 4.°-fcira, 20 9-67 - 1

Granjas
LUIZ OCTÁVIO PIRES LEAI

O Sr. Renato Bropiolo, Prersidentc da SCAL-Rio «da Granja Branca-Parkí;, está executando um pia-Jio de expansfio das suas empresas que passarão eatuar diretamente em quase todos os Estados
principalmente do Nordeste e do Sul.

RAEVIO PAIECED — E com profundo pesar qutnoticiamos o falecimento do veterinário Henriqur
Báimo, ocorrido cm São Paulo, na semana
passada. Raimo dirigiu durante muitos anos c
Serviço de Avicultura da Secretaria de Agrioultu-
ra de São Paulo, onde prestou importantes servi-
ços ã avicultura nacional. Homem de cultura, Hen-
rique Raimo exerceu intenso trabalho jornalis-
tico e de informação, tendo colaborado em prã-ticamente todos os veículos de divulgação agrico-
la do Pais. Ultimamente, aposentado do Serviçc
Público, Raimo prestava seus serviços à SOCIL
organização fabricante de rações para aves.

FINANCIAMENTO DO MILHO - Os avicultore;
e cooperativas interessados na compra financiads
de milho para a fabricação de rações devem com-
parecer ao gabinete do Superintendente da SUNAB— Rua Araújo Porto Alegre, 70, oitavo andar, nt
parto da manhã — e lá procurar o assessor parrassuntos de avicultura. A SUNAB informa qutestá interessada no assunto.

CRAVO PEIXOTO OUVIU AVICULTORES — Ns
semana passada um grupo de lideres avícolas reu-
tliu-se com o engenheiro Enaldo Cravo Peixoto
Superintendente da SUNAB, para tratar de as-
suntos relacionados com o abastecimento de ovo.»
& Guanabara. O tema principal da reunião foi n
situação angustiante em que se encontram os pro-
dutores em face dos niveis do preços atingidos t
que são inferiores aos preços de custo. Depois dc
ouvir atentamente, o Sr. Cravo Peixoto solicitou
a formação de um grupo de trabalho para apre-
sentar, por escrito, reivindicações e sugestões
da classe ao Govêrno. O grupo, formado pelos avl-
cultores Heitor Quartim Pinto, representante áa
União Brasileira, da Avicultura; Arnaldo Simõe.-
Filho, representando a Associação Carioca de Avl-
cultura; José Paulo de Azevedo Sodré Jr., repre-
sentando a Cooperativa de Benfica; Paulo Geral-
do Milliet, representando a Associação Rural de
Miguel Pereira; Zomar Pontes Ramos, Vice-Pre-
sidente da Associação Fluminense de Avicultura;
Katsunori Wakisaka, representando a Cooperativii
Agrícola de Cotia; Fernando tie Almeida, repre-
sentando a Cooperativa dos Avicultores do Vale
do Rio Preto; Humberto da Costa Ferreira, repre-
sentante do Departamento de Planejamento ds
SUNAB e Luis Otávio Pires Leal, assessor do Su-
perintendente da SUNAB. reuniu-se. imediata-
mente, preparando o documento, em seguida. Fo-
ram as seguintes as três reivindicações apresenta-
das ao Superintendente da SUNAB, pelo grupo de
trabalho: (1) — Campanha promocional (educa-
tiva) visando o aumento do consumo de ovos e
carne de aves pela população; (2) — Ação junto ac
SIPAMA, do Ministério da Agricultura, para fazer
cumprir, imediatamente, o Decreto n.° 56 585, dt
£0 de julho dc 1965 que "aprova as novas especifi-
cações para a classificação e fiscalização do òvo",
(3) — Facilitar a frigorificação de ovos para qucseja retirada do mercado uma porcentagem du
produção capaz de iniciar o processo de estabiliza-
ção do preço de venda dos ovos. O.s lideres avico-
las fizeram squestão de deixar claro, em seu rela-
tório, que estas medidas não visam a solução du-
finitiva dos problemas de produção e de comercia-
lização de ovos mas — representam tâo somente
um primeiro passo para tlar á questão uma dis-
ciplina que oriente, futuramente, na adoção dc
medidas mais amplas.

ABATEDOUROS ILEGAIS CONTINUAM IUN-
CIONANDO — Em janoiro passado o Diretor tlc
Departamento de Veterinária da Secretarln tlt
Economia da Guanabara nomeou uma comissãt
para rever os assenüitíentos concedidos a abate-
douros avícolas funcionando no Estado — algum
em zonas urbanas — sem o mínimo de condiçõe.1
técnicas e higiênicas exigidas pelas dispositivo?
legais, federais e estaduais. Tudo indica que êsser
assentynentos foram dados gratuitamente, isto é
mediante propina. O que ficou apurado pela co-
missão ninguém sabe. O que se sabe é que nâo tere
sentido, no momento em que estão prestes a sei
Inaugurados três modernos abatedouros na região,
que a Secretaria de Economia continue permitiu-
do o funcionamento de abatedouros improvisados
dentro da Cidade. Fazemos um apelo ao nôvc
chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Ori-
gem Animal, veterinário Jorge Vaitsman, cuja
competência e honestidade estão fora de dúvida,
para que apure tudo sóbre o assunto, mandando
fechar êsses abatedouros ilegais que desmoralizam
a avicultura industrial, cm fase de franco progres-
so, na Guanabara.

repórter
V? ¦ onze

«dições diárias

TEIEFONES - Antts da cadar ou
adquirir consulta o ROCHA -
Praciso • cado variai linhas. —
Tal. 22-9683.

22-1722, A«or.
OIIIH Ei R õ X* A Ut ÒMÔVEls- risovanda sj carro, rasolvo l| probleau financeiro tom rapidn • tlal>
Io. Tel.: 42-4987.
DINHEIRO CAPITAllSÍAS~~cã-
locarne» na maior garantia pjV. Ses., sob hipof. ou retrov,
de imóveis. Bons iuros descon'.
tsdos no eto. Negócio In-.adiato.
K. Assembléia, 73, 3.0 and., or*-»'S.XW..S2*096. _OJNHEIRO - EMPRESTAMOS da 22 Jüi0 •' vn;», . ,, ., ...., .. -
5 ou3 po^.hai. fmv.rv'"fe¦«"r™ " ™'" *¦ ãg ?«i ^^'tiA' ai.
«MuibMÍT. tdl.UZSÍ t,'l i~ ?M r 

P'?tu" ° r"'- Ramos,Mndo Guanabara. 24, s! 702.

ADQUIRO TEIEFONES À VISTA -
Compro as linhas: 22, 32, 42 52
31, por 1 400,00; 23, 25, 36, 37,
rZ' i5' 5». P P°r ' 700; 28, 29,
34, 48, 49, 54 por 1 400,00; 27 ou47 por 2 100,00. Pago hoie em
d|nh«iro. Sr. mitnõi. tel. 34.9433.
ADQUIRA TEIEFONES LINHAS

„J2 " ~ ' 700 - 23,43 -
000 - 371 S7: 3* - 2 000,

transtondos imediatamente paras noma a andarão da acôrdo
'.."l.i.l,i 682 ~ Sr- «olandí -
54-3658 ou JS-6797.

Ficam convidados os Senhores Acionistas de "Dispral S A
TcTaiiVt^o^is^ibuidora de Produtos Alimentícios", a se reunirem em Ás^

MM^-áSâSS - °™" 'dV!sembléia; Geral Ordinária na sede da sociedade, em Nilópolis
%™ÊLyji£:_™jH>Wna Rua Antônio José Bitencourt n.° 1 270/80, às 10 horas, do

dia 29 de setembro do corrente ano, a fim de delibera -m sô-
bre o Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da
Conta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativo

írS.•!"".'!. «'.imo-!90 exercício social encerrado em 30 de junho de 1967, e bemassim Para elegerem a Diretoria e o Conselho Fiscal e'fixarem!
os honorários dos mesmos.

Nilópolis, 1.° de setembro de 1967.

TELEFONE á o sau problema? -
Procuro Waldecic Pinto. Rua Ro.
drtgo Silva,
(horirio coma:
TE LEFONES 

~~Compro 
22, 42

52, 23, 43, 34, 54, 28, 58, 34

lí.» anda,.
lefone 42-9138.

sala 1 516. Ta-
'números serviços presr.dos, darssrv, dc leme a té o PÉs'oacordo ,om 0 „.„„. „, _ Ttfc| NCríTéCO0. Tratar «m

ISr. José. Tisl. 46-2882.

CELSO COLOMBO - Diretor Gerente
ALBERTO RODRIGUES SEQUEIRA - Diretor Gerente

RADIO
musica e injormaçào

JB
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A SOCIL PRÓ-PECUÁRIA S.A., a
maior organização especializada
em nutrição animal da América
do Sul, está em condições de aten-
der prontamente os criadores de
íôda esta região, colocando-lhes à
disposição a alta qualidade da sua
congrada linha de produtos. Aqui,

no Rio de Janeiro a Socil Pró-Pecuária S.A. atende na
Fábrica, Av. Itaóca, 2 532.

A SOCIL distribui, gratuitamente, literatura especia-
izada. Correspondência para a Caixa Postal 5 013

Paulo.
São
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Veterinária
A. BARONE FORZANO
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AMERICANOS SE ENCONTRAM NO GALEÃO —

Para a despedida do Juiz Lee Murray, que veio
d«s Estados Unidos julgar a Exposição Internaio-
nal do Kenuel Clube de Campos, a Diretoria do
BKC compareceu ao Aeroporto do Galeão. O juiz
tcxano declarou ter ficado encantado com a aco-
Ihida que teve no Brasil e satisfeito em ver a alta

qualidade dos concorrentes caninos do Brasil Ken-
nel Clube. Na foto o juiz Murray e o Campeão
Ortm.an's Hullabaloo (Ringo), da raça boxer, que
veio dos EUA para o Canil Bangalô.

GATOS VAO TER REGISTRO GENEALÓGICO
— O Clube dos Gaios, que foi fundado hA dois
anos aqui no JB, vol dar iníeio _. organização do
registro genealógico dos felinos de puro sangue.
Todos os que tiverem gatos de raça devem pro-
curar a Sr.a Hilda Gomes Rodrigues, r.a Rua
Buarque d? Macedo n.° 42, ap. 402, GB, telefo-
ne 25-4698 (à noite) pnra darem a indicação dos
seus animais, a fim de serem examinados e ln-
cluídos no livro de registro.

MÚTUA DOS VETERINÁRIOS ATENDE A TO-
DOS — A Mútua dos Veterinárias é umw orga-
niznçáo que atende a todos os veterinários do
Brasil. A ampliação do pecúlio que a Mútua pa-
ga aos familiares das veterinários depende do
maior número de associado... O endereço da Mú-
tua é: Edifício. Caça e Pesca, Praça ló de No-
vembro, GB.

CONGRESSO NACIONAL DE AGROPECUA-
•rix  Atendendo _. resposta dos Secretários de
Agricultura do Paraná.é de Santa Catarina, Se-
nhores Rubens Bailão e Luís Gabriel, respectiva-
mente, foi aprovado que, anualmente, será rea-
llzado um Congresso Nacional de Agropecuária.
Para evitar os problemas dos eventos de última
hora seria interessante que o Ministério da Agri-
cultura, desde já, previsse á data do Congresso
de 1968 e também o local.

DOMINGO: EXPOSIÇÃO DE CÃES NA GA-
VEA — O Plnscher Clube do Brasil fará reali-
zar domingo a. sua VIII Exposição da Raça
Pinscher Miniatura, na sede esportiva do Fia-
mengo, na Gávea. Êste certame que será reco-
nhecido oficialmente pelo Brasil Kennel Club,
será Julgado pela Sr." Josephihe Marie Hascoat.
As inscrições no Rio podem ser feitas na Rua
Debret n.° 23, sala 1 311.

SUNAB ESTOCA AS SAFRAS — O Ministro Ivo
Arzua, disse em pronunciamento que."graças ao
reaparelhamento e modernização da rede de ar-
mazéns a SUNAB tem capacidade para estocar
657 600 toneladas de mercadorias.

EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS NA BAHIA — Na
primeira quinzena de outubro será realizada a
Exposição-Feirai Municipal de Itapebi e na pri-
meira quinzena de dezembro será realizada a Ex-
posição Regional de Ipiaú. Estes certamens, que
seráo subordinados tecnicamente à Secretaria de
Agricultura, beneficiarão os Municípios baianos
de Senhor do Bonfim, Juazeiro, Mundo Nóvo,
Feira de Santana, Itapetinga, Jequié, Ipiaú, Vi-
tória dã Conquista, Santana dos Brejos, Alagoi-
mhas e Rui Barbosa.

QUEM TEM ANIMAL SILVESTRE EM CASA?
À novidade nos Estados Unidos é possuir cm
casa, onça, cobra, leão etc, que os amigos, quan-
do visitam, sào obrigados a confraternizar-se
com o hóspede silvestre mas não selvagem. Se
você sabe de alguém aqui entre nós, que possua
êsces espécimens em domicilio, escreva para VE-
TERINARIA JORNAL DO BRASIL — Avenida
Rio Branco n.° 110, ou telefone para 25-4645.

BKC TRESS — A Sr.» Dora Aldão de Schwarz
¦está em visita ao Brasil para reunião de presi-
dentes de clubes latino-americanos. A Sr.»
Schwarz, que é Presidente do Kennel Club da
Argentina, julgou a Exposição Internacional de
Lima1. * A Sociedade Brasileira de Criadores de
Cães Pastores Alemães instalou sua sede na Rua
Debret n.° 23, sala 1 106 onde, diariamente, aten-
de aos criadores desta raça. * O Presidente Ro-
lande Cruz e o criador Jorge Poliano (Boxer)
vão encontrar-se na Alemanha para visitar ex-
posições. * As Inscrições para a Exposição dos
dias 7 e 8, que o KCGB fará realizar no Festival
da Criança, no Estádio do Remo, Lagoa Rodrigo
de Freitas, serão encerradas na próxima, sema-
na. Informações pelas telefones 32-0551 c 
22-7842. • Se você tem cão de raça e o regis-
tro não está transferido para o seu nome leve
o documento na Rua Debret n.° 23, sala 1 311,
para que o Brasi! Kennel Clube regularize a sl-
tuação. * Hoje, às 13h30m na TV Globo serão

apresentados vencedores, |daii F,xnofili;j_o..j. g. Ken^.
nel Clube de Campos. • o Canil von Paquetá,
do Sr. Pedro Amáncio Maia (telefones Paquetá
3 e 52-1384) comunica-nos o nascimento de ni-
mhada de Pastor Alemão." O juiz Fernando Del
Rio, do Chile, foi impedido de vir ao Brasil por
íalta de tempo, e para substitui-lo foi escolhido
um juiz alemão, que julgará a Exposição de 7 c
8 de outubro. * O Kennel Clube Bandeirante.,
São Paulo, prepara uma Exposição para 15 de
outubro. • A Internacional de novembro, come-
morativa do aniversário do BKC, será julgada
pelo Dr. A. Fink (Alemanha). * O Canil Cinco
Lagos (tel.: 27-4274), especializado na raça Do-
gue Alemão (dinamarquês), comunica o nasci-
mento de uma -unhada. • Para os que gostam de
livros sobre cães, o Brasil Kennel Clube recebeu
belíssima enciclopédia editada por George Hor-
rap (Londres), 60b o título Champion Dogs of
tho World, que poderá ser adquirida através da
biblioteca daquele Clube. • O juiz Murray, do
American Kennel Club, elogiou o Boxer Ch. Ort-
man'» Hullnbalco, que alguns míopes vêem bran-
eo demais na pelaaem.

UTILIDADES
MÓV. - DECORAÇÕES
ATENÇÃO para desocupar ven-
dem-se dormitório marfim, 4
porlas para casal. Preço de oca-
sião e aala Igua!. Av. Salvador
de Si, 184 - Estudo de S4.

VENDE-SE |ógo de lofé, meslnha.
Barato. Rua Santa Fé, 15, ap.
301. - Méier.

GELADEIRA - Br.itemp - 9,5
pós, moderna, estndo de novo.
Muito gelo. Urgente. 345,00. Run
São Luis Gon-raga, 1028-A — São
Cristóvão.

TELEVISÃO GE, funcionando 100%
NCr$ 100. R. Mnncchal Floriano,
176/33, iunto e Light.

ATENÇÃO paro desocupar urgen-
te vendo dormitório chlpendale
de casnl 180 e vendo 1 sala ds
jantar 100 Aristides Lobo J28.
ATENÇÃO — Compramos móvel*
usado — Pretisa-se de grando

3uantidada> 
de dormitórios, salai

e jantar, Chipendale, pau mar*
fim, caviúna, luis XV, Império,
jaoerandf. Rústico, Celcnial —
Pago ne hora. Tel.: 40-4558.

VENDEM-SE dormitório, £0 mil,
tala de jantar, IOO mll, 1 grupo
de ferro de varanda, com 5 pe-
çaa * 1 bufete de fórmica. Ver
Rua Pinto de Figueiredo, 51, ca-
sni 3 — Praça Saenz Pena.
VENDEM-SE 

"barato, 
para deso-

cupar lugar, 2 guarda-roupas e
camas usados. Tratar Rus Ana
Neri, 753.
VEN0EA..SE alguns móveis nn R.
Manuel Cavaneílas, 526. Chave c/
o porteiro. Tratar pelo telefone
37-9491.

ATENÇÃO — Compramos móveis
usados. Precisa-se de grandes
quantidades de dormitórios • sa-
las de jantar Chipendale, pau
marfim, caviúna, Luis XV, Rústi-
cos • coloniais. Paga-se o valor
máximo. Atende-se rápido em
qualquer bairro. Tel. 48-0148.
ATENÇÃO — Compro móveis usa-
doe, dormitórios, salas de jantar
marfim, rústicos, chipendale, inv
pério, Luís XV, atendo rápido e
pago bom preto — Tel, 23-0967.
ATENÇÃO — Compro móveis usa-
dos, salas, dormitórios marfim,
chipendale, rústicos, caviúna, im-
pirío, Luis XV, pago bem, aten-
do rápido em leda e tidade. —
Tol.: 32-0111.

VENDO móveis para terraço, la-
potes, tacos de golfe etc. Pouco
uso. Por favor telefonar 4o-3820.

ATENÇÃO — Compro móveis usa<
dos. Tel. 48-4119, qub compra-
rei dormitórios Chipendale, Rús-
tico, moderno ou Império e salai
conjugadas claras e modernas e
Império. Pago bam e atendo ri-
pido - T.l. 48-411..

ARCAZ antigo de sacrístia, ven-
de-se motivo do viagem na Rua
Cesário Alvim, 55 — Humaitá.
Não se atende por telefone.
ARMARIOS embutidos sob medi-
das a seu gosto, de cedro 120,00
- De iequitibí 105,00 - Folhea.
do de iacarandá — 150,00. Po-
lheado em qualquer madeira —
140,00 o metro. Todos cem fino
cabamenío, Serviços rápidos —

Damo3 referências. — Fechamos
áreas e varandas. Te!. 48-5643 —
Sr. Reis ou Aguiar até 21 h.

VENDE-SE - Sala de jantar c| oi-
to ptjac, caviuna, muito bonita
Estado de nova. Também três co-
mas em pau marfim. Barata Ki-
beiro, 323 - Telefonar 36-0349
marcando hora para visita.
VENDEM-SE moveis chipendale
maciços claros, dormitório e sa-
Ia conjugados em estado de no-

pela metade do preço, Av,
Salvador de Sá, 184.
VENDEM-SE móveis usados, de íí
la e quarto de todos os tipus e
peças avulsas. Rua Genernl Arti-
ga;, 325-0. — Leblon.

GELADEIRAS Brastemp, GE, Fri-
nidaire, Gelomatlc, 7, 9, 10,5 pés,
liquidação melhor ofertar,. — Rua
Leandro Martins, 38 esquina da
R^_d&V_Àndradas.  ¦_

GELADEIRAS liquidação to.al -
GE, Brastemp, Frigidaire, Gelo-
mo tie. modernne a partir NCr$
130,00. R. Leandro Martins, 38
— Centro. 
GELADEIRA FRIGIDAIRE - Ret.il-
nea, mod. super, 11 pés. Pouco
uso. 320,00. Av. Copacabana,
610-J.

TELEVISÃO SILVERTONE 21" mar-
fim. nova, NCrS 195,00, cinema
nos 5 canais. Rua Domingos Fer-
reira. ]Q7, ap. 37, 4.°, Copac.
TV TELEKING 23", palito, marlim,
ótimo 5 canais, NCr$ 235. Av.
Copacabana, 610-J.  
TELEVISÃO Emerson, moderna,
otlma imagem, c/ antena, por
255,00. Rua Bela, 113-B - São
Cristóvão.
TELEVISÃO Admirai 23 pol. mo-
dern-9, seminova, otirna imagem,
com antena. Urgente. 385,00.
Rua São Luís Gonrago, 1028-A —
Si»o Cristóvão.

GELADEIRA FRIGIDAIRE - 11 pés,
usada, otimo funcionamento.
Fazendo muito uêlo. Desocupar
lugar. 220 mil. 38-3391.
GELADEIRA ADMIRAL - 10 pés.
Funcionando bem. Urgente. 1 £0

il. Rua São Francisco Xavier,
614. — Maracanã.
MOTORES para geladeiras com
garantia, 40 mil. Rua dos Inva-
lidos 171 1.° andar.

TELEVISÃO - Vendemos vária:
marcas: Admirai, GE, Philips.
Emerson, RCA * outras. Tôdas
funcionando muito bem nos 5 ca-
nais, oo preço de ocasião. Rua da
Conceição, 145, sobrado. ¦

TELEVISÕES -V Phllco: CE, Admi-
ral etc. De 14", 17", 21" e 23"
portáteis e dc mesa. Vendo o
partir de 120 mil. Av. Gomes
Freire, 176, sala 902.

SUA geladeira parou? — Consêr-
to rápido e garantido em tv& ca-
sa, qualquer zona. Tel. 49-0433.
VENDE-SE em estado de nôvo,
or condicionado GE — Joié. Tele-
fone 28-9773J__
VENDEM-SE 4 fleladetras GE, 

"úmo

c/ 11 pêi e três cf 6 pés. Tra-
tar na Rua Emílio Sampaio n. 10
- Vila Isabel.

VENDO mot.vo de mudança, m«-|vIRÕ£_S_ «eladoira GE (1964) 10
sr, ci 3 caveletes, sof.-carna, pol- é Nc.$ |„000 r _* ,___ 

'Rus

trona-earna, cama d» solteiro, ca- _\ 
- 

d „ fc, ____ t- 201
deira de oa-lanço, enceradeira
Electrolux, persiana Columbia, no*
va. Ver Rua Comendador Leo-
nardo, 27 — Santo Cristo.

VENDE-SE e instala-se 4 apare-
lhos de ar condicionado central
de 5 tons. d*» refriaeraçso. 1 ano
de garantia. Rua Atalaia* 106
tol. ... f. 4_.6' 18.

BERÇO-CAMA - Vende-se, esta-
do nôvo, preço bom. Rua Curuzu
n_.° -19 ep. 406 — São Cristóvão.
BARATÍSSIMO - Vendo .'dormltí.

pl casal em estado de no
Preço NCrS 200,00, e uma sala
com bar espelhado. Juntos ou se-
parados. R. Haddock Lobo, 303-C,
COLCHÃO de molas casol com
estrado em ótimos condições 60
cruzeiros novos. Av. Copacabana
256 apt. 801.
CHIPENDALE - Dormitório, maci-
ço, pj casal, estado de novíssimo,
vendo pí preço baratíssimo; sala
no mesmo estilo, apenas NCrS
200. Juntos ou separados. Rua
Haddoçk_ Lobo, 303-C.
CHIPENDALE. - Dormitório de cc-,

muito bonito c am ótimo es-
tado, por NCrS 150,00 e 1 sala
de jantar no mesmo eitiio NO$
100,00. Juntos ou reparados. Rua
Haddoc'n L6bo, 206.

CHIPENDALE - Dormitório de ca-
sai, muito bonito e em ótfmo es-
tndo, por NCr$ 150,00, e uma ?o!a
de jantar no mesmo estilo, NCrS
100,00. Juntos ou separados. Rua
Haddock Lobo, 181 -B^

DORMITÓRIO CONJUGADO CA"
SAL — Em r.drfim e cole. de rno-
Ias. Vendem-se em perfeito esta-
do. BaraTo. Rua Ferreira Pentes,
124 — Andaraí.
DORMITÓRIO RÚSTICO para casal.
Vendo. Preço NCrí V0,00. Sala
rústica, 60 mil. Juntos ou repara-
dos. Rua Haddock Lobo, 206.
DORMITÓRIO CHIPENDALE"- Ma-
c'ço claro. Vende-se por preço
convidativo* Hua Haddock Lobo,
181.

DORMITÓRIO - Moderno, rr.uiro
bonito, em marfim, caviúna, igual-
zinho e nôvo, vendo, preço rnui-
to barato; sala mesmo estilo, ape-
nas NCrS 200,00. Juntos ou seps-
rados. Ru» Haddock lobo, 303.C.
ESTRANGEIRO 

"êm 
véspera de

viagem vend» baratfsslmos, sofá
de veluoo grená, tapeies, n:e(i-
r.ha de mogno a outras, Av. Co-
pacabana, 756 cp. 902.
ESCRIVANINHA c/ 7 gav.tas •
tampo de vidre. Vendo barato
p/ desocupar lufiar, — México
n.» 1I./S08.
FÓRMICA — Móveis, conjuntos da
5 peças, para copa e cozinha,
mesa e 4 banquinhos desde NCrS
60,00, mesas e 4 cadeiras desde
NCrS 70,0-, banquinhos desde
NCrJ 5, na fabrica. R. Frei Ca-
neca, 117.
MOVEIS E DECORAÇÕES - Fo-
bricação própria — Raríssima
oportunidade — A mais modarna
oja de decorações da Guanaba-

ra, como lançamento especial ofe-
race somente etla semana 03
mais modernos móveis em todos
estilos, tapeçarias e finíssimos
artigos para presentes pefo me-
nor preço do Rio. Luxuosíssimo
dormitório para casal de 1 500,00
por apenas 7â0,00. Belíssimos
conjuntos estofados em legitimo
Vulcrom * pura espuma de B50,P0
por apenas 480,00. Colchão de
molas de 180,00 por 90,00, con-
juntos de mármore para centro
de 480,00 por 290,00. Tapetes
em todos tamanhos e qualidades.
Móveis de fórmica dos últimos
modelos de nossa fabricação «
milhares de peças avulsas pelo
menor preço do Rio. Compre já
para nao se arrepender. Pronta
entreya. Praça das Nações 394-A,
esquina da Av. Nova Iorque ern
Bonsucesso. Tel. 30-7646. Traga
o anuncio e ganhe uma valiosis-
sirna peça decorativa. Cabana Mó-
veis e Decorações.

Super-Synteko
Vmil. ICADOHA ARCO-IRIS

HOA. (A. MCADORiS)
AUTORIZADOS).

FACILITAMOS
Fone: 29-6851

Super-Synteko
O SENHOR GOSTA DE SER

ENGANADO? Se gosta |ama1s
será nosso cliente. Raspamos
assoalhos pl cera. Preferimos
usar na vitrificaçõo SUPER
SYNTEKO — Orçam. grSlis. Fa-

cilitamos e garantimos. Lgo. da
Carioca, 5 — sala 107|8 — Tel.
22-6860.

M CONDICIONIDO

FRI-AIR
Gabinete aço Inox. garan-
tido 10 anos. Assistência
técnica direta da librlca.
Faclllta-se. 22-1778-

42-6885 • 30-3024
I lll fl IT" - II

Super-Synteko
_ PAPEL DE PAREDE

Garantia de 5 anca "de fir-

ma". Sólidas referências. Pre-

ço. NCr$ 3,00 m2. Facilitamos.
Prac» Floriano, 19, sala 66 —

Tlj.t 52-0316 = 32-0919. (Alen-
demos ao domingos).

Super-Synteko
Calafate

Ou só raspa-se * enfafeta,
serviço fino, dou referências,
orç. e DDT grátis, preços s! con-
correntes, 57-8583 — Sr. Porto.

Super-Synteko
3 camadas sólidas, referencies.
Lata lacrada do super-synteko.
Dedelização e orçamento grátis.
NCr$ 3,00 l| móveis, 4,00 cj
móveis o m2, tel. 57-7572 —

J..L. Pinto Vitrificaçóes.

GELAD. - AR CONDIC.
AR REFRIGERADO - Vende-«e Ad-
mira!, 1 H. P., em perfeito esía-
do. NCrí 400,00. Av. Henrique
Dumont. 85, il. 206'.—Ipanema.
AR CONDICIONADO PHÜCCT'.
H.P. precisamos vender urgente 25
api. novo3, na embalagem, c| óv-
pia garantia, h vista ou bem finan-
ciados. Ver expôs. Estrila de Pra-
ta — Av. Copacabana, 21!. C.
Comercial. - 36-2899.

Geladeira pintura
a domicílio

A Pistola Cr$ 35., oficina es-

peci-Hiada, 25 anos de prática,
aplicamos tinta. Bsse garantida
contra ferrugem, morezía
umidade, serviços duráveis
honestos, Sr. Luiz, tel. 32-3013.

RÁD. - FONÓG. - TVs

PERUCAS Inteiros 80 mll, cabe-
oi naturais, diversas cores. Ie-

mos também 112 e rabos com
proço p| revendi. Av. Gomes Frei-
rc, 176 s| 401. Tel. 52-2539.

ATENÇÃOI — Ccmpro TV, piano,!
ge!ideiri moderna
Piqo bem. Atendo
hora. T.l. _„-_5<M.

PERUCA - Meias _ inteiros,
lo pagto. 37-4697,

Fa-

PERUCAS GLAMOUR - Perucas,
rabos, trancas, franjÕej. Para uso
natural tecidas, fio por fio, etféffl-
lízadas cientificamente. Confecção
própria. Vendas e prazo 3, 5 e 7
vezes. Sen. Vergueiro, 203, ap.
920. Tel. 45-8832.
VENDO 1 colcha tâda bordada,
Ilha de Madeira, creme. Baratiss'
mo. Trator tel. 49-7941.

rRANSMISSOR-RECEPTOR p <o-
municações, portátil, de pilhas,
gravadoras de fita, toca-discoi,
rádios d. pilha (/ 2 tu ] faixa».
T.l. 44-9621. Gom.;.

VENDO 1 lindo vestido de noi-
va, c| véu e grinalda, maneq. 44
- NCr$ 350,00. R. Prudente de
Morais, 1 718, ap. 205 - Ipa-
nema. 

Revendedores
e boutiques

Saias, blusas, vestidos slaks,

conjuntos, maíots etc, artigos

finos das melhores fábricas.
Preços p/revenda. (Trocam-se
mercadorias). R. México, 41,

sala ÓC4.

TV PHILCO 12 pol. Americana
nova na ombalaçjc-m. — NCrJ
500,00. Outra 19 pol. usada NCrS
150,00. Tel. 37-9959 - Roberto
ou Regina. t
TELEFUNKEN DOMINIUM - Ven-
de-se oor NCrS 5C0,C0 (riuinhen-
tos cruzeiros novos). — Telefone
47-3833.
TELEVISÃO tenho duas, uma
Philco portátil e outra Emerson
23 polegadas. Vendo uma com
urgência. Rua Sousa Uma, *18 ap.
412. Copncnbanu. Posto 6.

TELEVISÃO - Vende-te 19 pol.
de luxo seminova, urgente via-
gem. NCrS 290,00. Telefoner
57-2802.
TELEVISÃO a partir de 100,00
cruzeiros novos temos todas es
marcas fazemos uma visita e vc-
rifíque nossos preços na Rua
Mayrink Veiga n. 11 l| 302 no
Ponto Sonoro. 

BRILHANTE. 3,10 ktes. Lapidação
Brasil, c| côr. Vendo. Base NCr$
2 500,00. Av. Rio Branco, S-1922,
Sr. Coelho, tel. 42-9701. Urgento

TELEVISÃO "Invictus", 21 pol.,
ótima sintonizado de Imagens e
som. Preto 160,00 urgente. Ver
na Rua Tscdoro da Silva, 227.

TELEVISÃO Sony portátil, 7 pois.,
cj egoísta para pilha e corrente
--na embalagem — ?7-_4697. 
TELEVISÕES GE, pTtilco, Philips,
Invictus e outras marcas, 21, 23,
14, 17 e 19 pol. a partir de
120,00. Ver.de-se urgente, Rua Se-
nador Dantas, 19 sala 312. Tel.
22-5700.
TELEVISÃO Standard mod. 62,
marfim, todos canais NCr$ 180.
Rua Correia Dutra, 48112 — Fia.
mengo. Tel. 31-3177, Güberto.

AMPLIFICADOR - Vendo, sem
uso, Thunder Sound Bass Gianini,

-.1 caixa de alto falantes. —
37-1303 - Miguel, _ 
ATENÇÃO - Compri TV, 

"gala

doií a, stereo, piano e ar cond. —
Pago * vista • melhor pre(o. —
T.l. 57-253».
ALTA FIDELIDADE novas, vários
alto-falantes, móvel caviúna, es-
tereotônico. vendo urgente, 380,00
com grande prejuízo. Rua Dias
da Rocha, 31, casa 4. Perto Cine-
ma Copacabana — 37-7350.
ALTA FIDELIDADE - M_d. 67,
móvel jacarandá, sem uso, 8 alto-
falantes, nova, estéreo — custou
1 380. Vendo 380 mil. Av. Co-
pacabana, 1 299, ap. 108. 27-8439.
APARELHOS televisores novos,
menor preço do mundo, garanti.1
direta da fabrica Philips, Tele-
íunkcn, TK, ABC — José Maya-
Ihães. Tel. 42-4508.

ANALISADOR Vom Precisron mod.
120 no».o. USA. Vendo NCrí 200.
Tel. 37-5491.
ATENÇÃOI - Compro TV, g.l*.
deira, ar cond. • piano. — P;*jo

vbla melhor pref o. Telefone:
57-2J39.

TENHO 2 TVs troco por VTVM
ou g. sinais. Rua Marcílio Dias,
20 sj 601 cj Soeres, exceto 12,30
ás 17 horas._ 

relEVISAO - Vcr"de-:e G.E.,
americana, portátil, nova, por mo-
tivo de mudança. Tel. 36-1992, D.
Maria.
TOCA DISCO PORTÁTIL - Aten-
ção precisamos vender 100 apfi
relhos Stecfonio, oferta da sema-
na; NCrS 145,00 à vista ou bem
financiado!, novos, eom um ano
de garantia. — Av. Copacabana
581, loja 211. C. Comercial.
TELEVISÃO - Precisamos fai.i
dinheiro. Temos que vender ur
gente 200 aparelhos da televisão
¦li o fim do mes, marcas Phil-
co, Tatefunken, Artet, Admirai,
Zentth, Semp, OC, Philips, Tale-
king, Standard Electric • outros
d. 11, 13, 19 • 13 pol.tpd-i -

porlatís e de mesa a preços 50%
a menos da tabela, c autoriza*
ção das fabricas, tôdas novas e
cem dupla garantia • cada TV
acompanha ume antena grátis.
Vendemos à vista ou bem finan'
ciadas. Aceitamos sua TV usa-
áa. Oferecemos 200,00 cr. novos
por sua TV usada. Organiiamot
seu crédito na hora, entregamos
na hora, asiistência na hora.
Favor ver exposição e venda na
loji ESTREIA DE PRATA, na Av.-
nida Copacabana, 581, loja 211.

ATENÇÃOI — Compro TV, pla-j Centro Ccm.rr.ial. V.nSa visitar-
no, geladeira moderna e estéreo,] nos e não sairé sem comprar;
Pago bem. Atende
hora. T.l. 30-6504.

a qualquer

ATENÇÃO — Compro t.l.visío,
gelad. estéreo, piano novo ou
ucado. Pago na nora. 36-3632.

ATENÇÃO- Compro TV, pia-
nos, estereot e geladeiras mo-
dernae. Tal. 57-1556 — Negócio
reptdo. Hoje^ a qualquer hora._
AÍE"NÇÃC_riV~- Telefunken 23",
ótima imagem, automática, NCr$
350. R. Infante Sagres, 41/102. -
Tel.r 48-3330.
ADMIRAL - 23". Pouco uso. Óti-
ma em tudo. Ocasião. 360,00.
Av. Copacabana, 610-J.

ATENÇÃO - G.lad.ira - Con-
¦arto, pintura e reforma. Técnico
europeu. Tel.: 37-5774, Orfame»
to grátis.

COMPRO televisão e radiovitrola,
mesmo com defeito. Pago. bem.
Atendo rápido, t.l.: 34-6286.

AR condicionado estado de no-
vo 400,00. Vendo, Feders, a me-
lhor marca e o melhor para ins-
talar. Ruo da Relação 55, térreo.

CONSERTO TV, gravadores, ma.
nutençãc de som. Dou garantia.
T.l. S7-J539. Atendo hoj».

AR REFRIGERADO - Conserto,
limpo e faço conservação, servi,
ço gaanlido, pintura de geladel-
ra. Tel. 52-4230.

CONSERTOS DE TV - Trocamos
tubos de imagem, 100 mi! ga-
rantia 1 ano. Tel. 42-2983. Sr.
Pedro - Rua Inválidos 171, 1.°
ndar. ¦

ATENÇÃO 60 geladeiras de todos
os tipos e marcas serão líquida
das hoie desde 100,00 as melho-
res. Muito gelo. Rua da Relação,
55. Térreo.

MÓVEIS CHIPENDALE - Castanho,
maciço, vendo: sala de jantar
completa, quarto de casal com*
pleto, íiuarto de solteiro comple-
to. Total de 24 peças. Tudo por
NCrS 700,00. Aceito oferta. -
Telefone 43-6017. Badie.

MOVEIS — Vendo mesa console,
6 cadeiras, bufet, Chlpandale es-
CUfo, Sá Ferreira 119| 401.
MOVEIS — Vondo para deso-
cupar lugar, uma carna criança e
uma mobília criança decapé, co!-
chões mola e uma cama rapai —
57-4930.
MOV£fS usados, eílado novos,
dormitórios, salas, armáríof, claros
a escuros, casal, solteiro, várias
outras peças. Vdo. barato. Pres.
Vargcs, 2963-A.

MOVEIS — Transportamos móveis
e geladeiras, em Kombi, pela
metade do preço usual. Tel.: ..
46-7710.
MELHOR dormitório duplex • ca-
viuna A portas, novíssimo. Preço
de achado e linda sala conjuga-
da chipendale (50 Aristides Lo.
bo, 128.

OCASIÃO — Motivo de mudança
arcas antiga de sacrístía, quatro
gavetas. Rua de HumaiTÀ n. 60
c_sa 8.
POLTRONA DO PAPAI
Nova - NCr$ 60,00. •
150,00. 47-7074.

• lta -
Custou

PINTURA estampada parede
újtima moda Europa — aplicação
sóbre pintura atual. Desenhos ma-
rí.vílhosos e decorativos Subst
tui papel parede. Tel.: 3.-0025 -
Oswaldo.

CONSERTO E PINTURA de gela
deiras e ar condicionado de qual
quer marca, no local, com garan
fia. Não cobramos visita. Telefo-
ne 27-7589, Antônio.
CONSERTOS em geladeiras e
refrigerados, oficina especializa-
da em todas as marcas. Telefo-
______________ m?j__- .
COMPRO _<rí-d.ira . TV mesmo
parada. Pago bem. Atendo urgen-
te de 8 às 13 horat pelo felefc*
ne 34-3923.

CONSERTOS de geladeiras aí
condicionado, bebedouros. Colo-
camos gás a domicílio com ga-
rantia. Ttl. 28-9064. Sr. Fer-
reira.
CONSERTOS DE GELADEIRAS «¦
das ns marcas corn garantia. Tel.
42-2983 Sr. Pedro - Rui dos
Inválidos 171, l.o and.
ESTP.ANGE1RO que viaja, vende
por preço muíto barato, geladei'
ra Frigidaire, em ótimo estado
Av. Copacabana, 75ó op. 902.
GELADEIRAS — Compro mesmo
com defeito. Tel. 48-3756.
GELADEIRAS - Precisamos ven-
der 150 geladeiras marcas: Bras-
temp, Cônsul, Gen. Electric e ou-
trás. A prc;o 50% a menos da
tabela com autorização das fé-
bricas, 8, 9, 10 e 12 pés. A vis-
ta ou bem financiadas, aceitamos
sua geladeira cemo parte de pa-
gamento. Ver a exposição e ven-
da à Av. Copacabana, 581, loja
211. — Centro Comercial.
GELADEIRA Gelomatic Ibesinha,
moderna, sem uso, urgente, por
185,00. Av. Democráticos n. 690
B, perto da Uranos.
GELADEIRAS - Tôdas as marcas
a partir de NCrS 150,00 modernas
e antigas, vt>ndern-se urgento. R,
Senador Dantas, 19 sala 312 —
Tel. 22-5700.
GELADEIRAS - ar refrigerados -
ar condicionados — balcões fri-
goríficos etc. - Tel.-. 25-2886 -
Amado.
GELADEIRA Brastemp retilinea mn.

casal, em estado de nôvo. Vende-
por NCr$ 150,00, . ume sala

de jantar, também pau marfim,
conj. por NCrt 100,00. Juntos ou
separados. Rua Haddock Lobo,
206.
PAI) MARFIM - Dõrmitó.b de
casal, em e:tado de nôvo. Ven-
de-sa pzr NCr$ 150,00, e uma sa-
la de jantar, também pau merfim,
coni., por NCrJ 100,00. Juntos
ou separados. Rua Haddock Lobo,
181-B.

jTtTT
~ETrr

SOFÁ-CAMA CASAL - 100,00, nô-
vo a grupo, NCrJ 200,00. V. M.
viagem e berço, NCrJ 30,00 t
muitas coisas. Tel. 58-3264.
SOFA-CAMA - Direto da fíbrica,
liquidação total. Sofá-cama a par-
lir de NCrJ 57,00. Ru» México,
41, sala 604.
SALA DE JANTAR - Moderna, em
pau marfim, em estado de nove,
Vendo por NCrJ 150 mll. Ruí
Haddock Lobo, 303-C.
SGFA CA.MÃ casal, estado nôvo,
vendo 280 cruioiros novos. Tel.
36-2034.
SALA DE JANTAR CHIPENDALE
— Conjugada, maciça. Vende-se
por NCrJ 150,00. Rut Haddock
Lobo, 181.
VENDO vários moveis em minha
residência: poltronas, salinhe, ar-
ca, ber, geladeira, meia de vidro
c/ cadeiras. Desocupar 58-9428.

quase cem uso. Veado com ur-
gência. Rua Sousa Lima, 48 apt
412. Ccpecabana1 Pôsto ó.
GELADEIRA Brastemp RÍtííinÕB
vendo 300 mil urgente. Rua dos
Invalides 171, 1.° anuar.
GELADEIRA para pensão, clube,
tendinha etc. Frigidaire lô pe3.
congelador para 16 formas de
gelo, 2 portas, rnuito gelo ven
do 600,00. Rua da Relação 55.
Terrao.
GRANDE liquidação: 60 geladeiras
de todos os tipos e marcas serão
liquidadas hoje desde 100,00 as
melhores da cidade. Veja: mes-
mo sem compromisso, vale a pa
na. Rua da Relação, 55.
GELADEIRA - Plnta-se, conserta,
troca maquina, coloca-se güs, re
lá, com garantia. To!, 52-4230 -
Rua Frei Caneca, 17.

ganhe grátis uma mesa para TV
uma antena. Atenção. Nosso

lema í rtjolvtr teu problema.
ÍELEVISÃÓ Admirai moderna, ci
ísTdo de nova pouco uso, por ..
185,00. Av. DemocrSticos n. 690-
B — perto da Uranos.

VENDO 2 televisões americanas,
nova», na embalagem, sendo! RCA
de 12 e outra GE, 16". Tratar
22-2376.

FAMÍLIA americana vende grava-
dor de som estereofónico. Te!.:
26-6469.
FAMÍLIA americana vende televi-
são portátil GE, americano 21"

Tel.: 264469. -
GRAVADORES importadores. No-
vos, ó ii de gravação por 380,00
2 h. por 200,00 e 1 h. por 180,00,
Rádios de pi![ia miniaturas com
FM e outros modelos. Vitrolinha,
binóculos, relógios Seiko, jóias,
perfumes, etc. Rua Senador Dan.
Ias, 3 — 5.0 andar.
PHILCO - 23" - Cor marfim, mo-
deio 3-D. Pouco uso. 360,00. Av.
Copacabana, 610-J. 
RADIOVITROLA Philips,'. «utomi-
tica, alta fidelidade, moderna, 3
meses de uso. Uryente. 235,00.
Rua SSo Luís Gonzaga, 1028-A —
Sao Cristóvão.
RADIOVITROLA r Philip» « ou»r«
GE, perf. estado vendo 150 mü
cada. Av. Gomes Freire 176 sa
Ia 902. Praça Tiradentes.
RADIOVITROLA Standard Eletric
alta fidelidade c| vários altos fa-
lantes, moderna de luxo. Vendo
baratíssimo. R. Sousa Lima 48
apt. 412. Copacabana. Pôsto 6.
STEREO portátil GE importada, 4
alto falantes, toca disco Garard ej
porta discos, be!Í3sima e uma
TV Semp Alvorada 23" lemi-no-
va. Tel. 52-5403.
5ÍJA TELEVISÃO">AROU? Nós re
parames per preço barato. Nãc
cobramos visíra e daremos orça-
mento grátis. Tel. 30-4906.
TV — 17" — Vendo funcionando
perfeitamente. NCrJ 100,00. GE.
Rua Álvaro Alvim, 48, sala 211.
Das 9 às 12 e das 14 às 16 horas
TELEVISÃO — Todas as marcas.
Vendo urg. e barato. 21", 23",
24 p. TVs Philco, RCA e Zenilh,
Philips, GE, Standard Electric To-
das serninovas, em otimo func.
n/ 5 canaiu. Veja na Tegelar, Rua
Mayrinj Veiga, 11, tf 701 — P.
Mauá.
TELEVISÃO - 23", ótima imagem
cii..M.fi nos 5 canais. Caviúna.
Aproveite ocasião. 280,00. Av.
Copíicabana, 610-J.
TELEVISÃO - GENERAL ELETRIC
19", 114 graus, último tipo, es-

NCr$ 320. Tel.: 57-0222.
TELEVISÃO EM5RSON 21 pol..
perfeita, NCrJ 195,00. Cinema 5
Canais — R. Domingos Ferreira-,
187, ap. 37, 4.Q and., Copac.
TV STANDARD ELETRIC Wr, por.
táti!, está novinha. Rua Infante
Sagres, 41/102. Tel.: 48-3330 -
NCrJ 350.

TELEVISORES desde 120,00 ds
17" e 23" cinema noa 5 canaÍ3
garantidas como novas melhores
marcas pj p[ revendores. Rua
Senado 322. Prox. Avenida Mem
de Si.

estéreo.
* qualquer

ATENÇÃO — Ccmpro TV, pianos
esiéreos e geladeiras modernas,
tol. 57-1596. Negócio ri pi do —
Hoje a qualquer nora.
BENDIX -BRASTEMP e geladeiras

revisÃo. Vende-:e. Av. Bart.
Mitre, 637, loia. Tel. 47-8224.
COMPRO TUDO - Televisão, ra
dlovitrola, mosmo com defeito
Pago o melhor preço. Atendo na
hora. Tel.: 34-2855.
CARRINHO para neném Condor,
bom estado, vende-so ótimo pre.
ço. Rua Curuzu, 49U0Ó — São
Cristóvão.
COMPRO objetos de prata e moe-
das antigas. Colecionador compra
para suá colação. Tel. 47-9976.
ELNA — Mq. de cost., elét., por
títrl, NCrí 110,00; exaustor Náu-
tilus, NCr$ 60,00; estante e mesa
em m_rm. NCrS 150,00 _ 100,00.
Vendo 37-9524.
FOGÃO 4 bocas, 2 buiõas e ou-
tros móveis. Av. Meriti 61, ap.
201-F.
GELADEIRAS e tolevisáo tôdas as
marcas, com garantia a partir
de 120 mU, urgenre — Rua dos
InváÜdos 171, 1.° andar, esquina
de Mem de Sá.

Ternos usados
Te!.: 22-5568
COMPRO A DOMICÍLIO

.Calças, camisas, sapatos etc.
Pago melhor que qualquer
outra

MESAS, ventilador, etc. Venda
duas rnesti, fabricação Kastrup,
5 gav&las, com tampos de vidro

ventilador Contact, pedesta
níquelado, pouco use, cadeira; de
braços e simples. Lfrçjente. é ds
ra deiocupa. a sala. Tel. 31-5960

mal 26 para marcar hora.

JÓIAS - RELÓGIOS

RADIOFONO Philips, algumas pe
çar Luiz XV, 2 vitorianas, mesa
metal pl TV sofá cama Probe!.
P*Í3aç;en. amazônica, lindo óleo
90x1,40 em rica moldura a ouro.
!_fi__6'0_2__-
SNOOKER TUJAGUE - Vendo p/
desocupar lugar; Grande- ü com
oleto. Tenho também um piano.
Preço 1 000,00. Rua General Ur.
qui_a, 32 — Leblon.

PREÇO de ocasião, altar de ta-
lha dourado, antigo, vende-se por
motivo de mudança. Rua Humai-
tá n. 60 casa S.

/ENDO 1 relógio, americano, 1
Iôgo de chá, 3 peças, prata'; 1 ca-
deíra de papai; 1 par castiçais an
tigos; 1, mesinha argeníína. Inf.
45-7020.

Jóias e
brilhantes

Pafto bem, ouro velho e
brilhantes, negócios de vultos.
Rua do Carioca, 28, 1.° and. s|5

Das 9 ès 17 horas com Octn-
cílio, entrada pela Joalherla.

VENDE-SE aparelho de jantar im-
portado, marca "Norítak" e um
faqueirc completo merca "Zi
- Tol. 57-2874.

ÓCULOS - CINE-FOTO
COMPRO projetor de cinema 16
mm, sonoro, qualq. marca. fVgó-
cio rápido, è vista, a domicilio.
Tel.: 57-0222.
CANON PELLIX - Máq. fot. 35
mm, neva, 3 lentes, flash. Tel.
57-9752 à noite.
CONTAREX - Nova, vcírdrj 3
obj. Ang. Norm. e Telefiltr. pa
rir,, chaii. camb. PB/Còr R. Con-
ceicãc, 31-S. 306.
FUMADORES, projetores, m_q fo-
tográfitas 35mm g 6x6. R.flex
flash, fctÔmetro etc. Vendo ou
troco. Tel. 46-9821. Adriana. Rua
Mal. Cantuária, 122 - Urca.
MAQUINA fotográfica Yashica
Minister-D. Vendo NCrS 250.
Tel.: 48.4266.
OBJETIVAS Nifckor P| Nikon F.
Tele, micro e g. angular. 35mm,
Oportunidade. Tel. 32-0739. Sr.
Pedro.
VENDO projetor sonoro Matco_
Perfeito estado. Telefone 22-0137
— das 9 às 12 hs. e das 14
17 horas.

DIVERSOS

VENDE-SE tudo, _ familia que se
retira, vende móveis de quarto,
modernos, Hi-Fi, geladeira, lusíres
moveis de escritório, telefone 30
etc. Ver na Av. Democráticos,
627, sl 301.

Antigüidades
Moedas

TELS: 43-1945 - 46-4309

Compra-se biscut3, porcela-
nas, bronze, prato, cristais, ta-
pétes e lustres.

ANTIGÜIDADES
Moedas

Tel.: 36-1219
Compro pratd, porcelana,

cristais, tapeies, móvsis, moe-
das etc.

ALÔ! — Compro televisão gela ;
deira, maquina da costura ma-i3ó-5053
quina de escrever, pago bern. —{
Telefone 32-2563.

Super-Synteko
Vitrificação perfeita áa a

soa lhos, decoração, reformas

pinturas. Longa prálica. ...

MÁQUINAS
E MATERIAIS

MÁQ. INDUSTRIAIS |«aquiíías de soloa elétri-
^ CA — Nao compre cem rigoroso

BOMBA DE AGÜATÍ-2 HP cano|Íí.*,,!lí.,ln,,""> •.?«'•, 'emos
1 polegada V. 60,00 e sucata de,50l.D,H -. * ""'_¦ 1" "•«

TELEVISORES Philco c/ controle
remoto • portáteis, Standerd e
Admirai, 23, 13, 11 pol., modelo
67. Aceitamos troca. — Pagamos
ati NCrS 300,00 p/ s.u TV usa-
do. O saldo ati 12 meses sem
iuros. T.l. 46-5102 atá 22 horas.

COMPRESSOR para pintura, er di-
reto. NCrS 100,00. Motores 114, „ ,,_,,,,
l|3 HP. NCrS 25,00. Rua Leandro ftel.: 32-3156
Martins, 38 — Centro.
r .,,,,,,.. , PRENSAS EXCÊNTRICAS com mo. ATENEU JARDIMCOMPRA.SE_ uma prancha usada|tr_r, vende-se para mudar o ra-|mile profe:

VENDO máquina folo.rif. Yishi-
ca 44LM, nova. Tratar: 22-2376.
Otimo preto: 200,00.
VITROLA de fita gravador Philps
com edaptador automóvel nova.
Tel. 36-2034, 8 is 9 ou 20 às
22h.
ZENITH TV 17 pol. americana 400
ml!. Stereo Zenith solídstate
Auto. 4 velots. 400 mii. Am.
bas na embalagem. 26-4762¦

motores e compressores 30 00
Tel. 58-3264.
BETONEIRA - Vende-se uma be-
toneira elétrica reformada, capaci-
dade de 250 I. Ver na Rua da
Quítnnda 192, apresentar propôs-
ta na Rua México 148 sala 903.

SOLOIM
queima — 5 anos de garantia —
A partir de NCrS 65,00. Rua
Josá de Queirós n. 195 — Ben-
to Ribeiio.
MOENDA de Cana Manual, ven
do-se. Rua General Caldwell n
217 - 52-3512.
MOINHO para moer café. Vl
de-se de 1]3 e 1 HP. Facilita-se
Rua General Caldwell n. 217 -

Clubes
CLUBE SÍRIO E I._B/__._.S (Rua Marquês «J* 1
Olinda. 33 — 46-2817) — Inaugurado Festival 1> 

'*
Culinária Árabe, aberto, diariamente, das 12 às .tfcp*horas, assim como uma Exposição de Objetos Ara-

A.. A. VILA ISABEL (Av. 23 de Setembro, 160 -_Mj
54-0801) — Sábado, às 22h30m, Festa da Prima vei-,'¦'
ra, com Lafaiete, c coroação de rainha. Passeio.
JEQUIA E. C. (Praia do Zumbi, 28 - Ilha do Go- V"vernador) — Sábado, às 21 lioras, boate. Esporte. '

MAGNATAS FUTEBOL DE SALÃO (Rua Gen.Belford, 336 — 28-30;i8) — Sexta-feira, ãs 22 ho-
ras, baile com The Singles. Esporte.
BANGU A. C. (Av. Cõuego Vasconcelos, 549) ~
Sábado, às 22 hora», Onda em Alta Tensão, comThe Bolds e The Jones.
ENCMANTED VALLEY CLUBE (Alto da Boa Vis-
ta — 23-6381) — Domingo, às 15 horas, festa paraescolha da Rainha da Primavera.
VÁRZEA COUNTRY CLUBE (Rua Torres de OH-veira, 436) — Amanhã, às 19 horas, torneio da
boliche, masculino e feminino.
CLUBE MONTE LÍBANO (Av. Borges de Medel*
ros, 701 — 27-0135) — Domingo, às 13 horas, chur-
rasco oferecido pela Diretoria ao Quadro Social,
sem qualquer ônus, como homenagem à Comissão
de Obras e aos ex-Presidentes. Convidados pagamNCr$ 10,00, por pessoa.
OLARIA A. C. (Rua Bariri, 251 — 30-2955) —
Sábado, às 21 horas, baile de lançamento do LP
do conjunto Os Kandomblés. Esporte.
SOCIAL RAMOS CLUBE (Rua Aureliano Lessa,
79 — 30-6612) — Ho,1e, às 20h30m, Médica, Bonita
e Solteira, com Tony Curtis. Sábado, às 23 horas,
Baile da Primavera, com eleição dc uma Rainha
da Primavera, animada por Permínio Gonçalves.
Passeio completo.
TIJUCA T. C. (Rua Conde de Bonfim, 451 —
48-0509) — Amanhã, às 21 horas Adeus, Gringo,
com Giuliano Gemma, impróprio até 14. Sexta,
às 20 horas, Noite da Amizade Tijucana.
ORFEÃO PORTUGAL (Rua Aguiar, 60— 28-9343)— Sábado, às 23 horas, baile homenageando o Gré-
mio Recreativo Gaio Marti, com Valdir Calmon.
Passeio completo.

SATÉLITE CLUBE (Rua Haddock Lobo, 227 —
28-8080) — Sábado, às 23 horas. Festa da Prima-
vera, com Araripe e órgão, para eleição de uma
rainha, que receberá uma cesta de flores e outras
lembranças.

ASSOCIAÇÃO SCHOLEM ALEICHEM (Rua. São
Clemente, 155 — 46-7030) — Sábado, às 21 horas,
Churrascp-serenata. Sócios não pagam.
E. C. RADAR (Rua Júlio de Castilhos, 64 —
47-9616) — Às segundas, quartas c sextas, funcio-
na o departamento de ballet infantil, assim como,
diariamente, pingue-pongue e futebol totó, paraos sócios.

CASA DE LAFÔES (Rua Prof. Gabizo, 293 —
48-0321) — Sexta, às 21 horas, Baile das Flores,
com The Virginian Boys, com escolha de uma
Rainha da Primavera. Passeio completo.

(Correspondência para Danúbio Rodrigues— Avenida Rio Branco, 110, 3.° andar)
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INSTRUMENTOS E
APARELHOS

I DIVERSOS

-iRELÓGIO DE PONTO - Vende-s.
VENDE-óc Voltimetro Eletrô-i
nico, gerador de ondas slnoidas\um """" T"9UB *m "'*a0 àu

• quadradas. Urgente, Telefone novo, com ume gaveta pars _3
6-3ç39. empregados. Tratnr com 23-0819.

ENSINO E ARTES
CURSOS E
PROFESSORES
APRENDA em 10 «ul» • faier
perucas — limp*xa de pala, ma-
quílagam, cítios implantados, —
unhas postiças. Rua Barata Riba!>
ro n. 87, sobrelo|_ 501 — Pro-
cure TÂNIA.
ATENÇÃO — órgão, curso pratl-
co_ e moderno, 

'em 
poucas aulas.

Músicas jovens, preparo conjun
tos. Proí. Medeiros. Tel. 29-2759.

ARTES
QUADROS — Compro quadros d»
pintores modernos brsíüeírcs, Srv
Norbertc, tel. 52-9552 - 52-9534.

COLEÇÕES

ATENÇÃO - A firme G. Ismtgo
Moedat, compra * vende mos-
das antigas. Rua de Alfândega*
111-A, Sala 202.

ADMISSÃO ao Ginásio - Da-se | MOEDAS — Porl-owetas, tomemo.
aulas individuais — Tratar Ruajralivas Ponto Saloiar, vondo par».
General Severiano 40, ap. 020 «lesão, a 20 cruiolrol novo», r-fl

hrrário da tarde. |Cartas rara SO 904, na portaria
dêsto Jornal.AMÉRICA r,d-

de 50 a 60 toneladas em per- m0, 12, 25, 45 toneladas. Rua"
feiío estado. Tratar n3 Rus da Frei Caneca 117.
Assembléia, 40, safa 704. Tele-
fone 31-3132, Sr. Espedito. VENDO — Uma maquina indus-

trial de cestura Husqvarna 24J10,
GERADOR - Para cromagem 500j<:cm pouco uso. Preço NCrí
amp. de 5 HP, 2 moinhos p| es-
maltação 3 HP cada, 1 politrii e
1 mq. de rosquear. Tel
52-2323.
MAQUINAS DE OCASIÃO - I
furadelra radial l,20m; 2 maq.
de rosca ató 2"; 4 maq. de fu-
mr div.; 1 plaina Mmadora; 1 te-
soura Universal; tornos 1,5 — 2
— 2,5 m; talha elétrica 10 t.; pon-
te rolante; 2 caldeiras vapor; —
Pres. Dulra 590 — Km. 1.

MÁQ. OU APARELHOS
DOMÉST. (Lavar, Passar,
Costurar, Ar etc.)

 MODELADORA, Cilindro, Moinho
A SUA tAVADORA EMGUIÇOU?|de Rosca, Divisora _e Amassada!-

ra para padaria. A prazo dire-
lamente da Fábrica Hamilton.
Rua General Caldwell n. 217.

Telefone 47-S224 todoi c| garan-
tias.
MAQUINA Bendix - Superauto-
mat ica Economat, moderna, ga-
rentida por 240,00 — Rua Bela
in-3. 
MAQUINA ds costura Éíain -
Moderna, uabineTe, marfim, de lu-
xo, seminova, com motor. Urgíiv
te. 195,00. Rua São Luís Gema-
gai_J028-A_- São Cristóvão.

MAQUINA do lavar Bendix -
Superautemotica Economat, moder-
na. Pouco uso. Urgente, 195,00.
Rua São luis Gonzaga, 1028-A. -
São Cristóvão.

MAQUINA de lavar Bendix, Eco-
nematie, aut. perf. Vendo urgen-
te, 190 mil. Av. Gomes Freire,
178, snla 902.
MAQUINA DE COSTURA Vigo
rellí, p;rlátil.(, Vendo urgente 150
mil. Rua Senador Dantas, 19
Ia 312. Tel. 22-5700.
VENDE-SE — Urna máquina de
coslura Vigorelli Robot — NCr$
350,00. Nova, ano 1967 - Rua
Tadeu Kosciusko n. 67, ap, 1 003
— Fátima.

VESTUÁRIO
CASACO DE PELE - Pêlo de lon-
tra japonês, novo, 120,00, custou
600,00 e quadros a partir de 5,00.
Urgente. Tel. 58-3264. 

FAMÍLIA americana vende peruca
loura, - Tel.: 26-6469.
NOIVA — Vendo vestido fino
completo 180,00 parcelado. Pra-
ça H, 51 — Benfica — São Cria.
tóveo.
PERUCAS Soçaite, As mineiras
af amadas. Só Com Mme. Lúcia.

que lha dá um ates^do de- 1 anc
de garantia ao vender-lhe » flua
peruca. Av. Copacabana, 613, lo-
ia 209, s/loia. Tel. 37-9476. Tam-
bém demonstração a domicílio.
PERUCAS-INTEIRAS - 70 mll.
Meias, 40 mil. Vendaj atacado.
Sen. Vergueiro, 203, ap. 920.
Tel. 45.8832.

GELADEIRAS - Vendemos varias
marcas como: GE, Kelvlnator, Ad-
mirai, Gelomatic, Frigidaire, Bras-
temp, e partir de NCr$ 100,00,
120,000, 150,00, 160,00, 180,00 até
300,00. Tôdas gelando muito twm
e com 30 dias de garantias. Rua
da Conceição, 145, sobrado.
GELADEIRA Gelomatic moderna,
9 pis, por 255,00. Rua Bela, 113B
— São Cristóvão.

Equipamentos
eletrônicos

Vendem-se equipamentos de Estúdio
e Transmissor usados.

Ver na Rua Conde Pereira Carneiro,
371 — Estrada Vicente de Carvalho, tele-
fone: 30-8844. (P

GELOMATIC - 9 pés, rnod., pra-
ta, rerlínea, leminova. Urgente.
350 mil. Av. Copacabana, élO-J.

500,00, e uma geladeira Brastemp
Príncipe, bem conservada. NCr$
270,00. Ver Lauro Müller 36, ap.
403 - Botafogo.

Teodolito
Compra-se um que esteja per-

feito estado. Fone 46-9438.

Matrizes para Linotipo
Vendem-se fontes completas e in-

completas.
Ver e tratar na Av. Rio Branco n.°

110 - 1.° andar, com Sr. Gilberto. (P

MÁQ. E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO
AIUGUEL E VENDA da maquinas
da tscrover • calcular, modernas
novas • reconstruídas. Grande fa-
cllidads da pagamento. ICO Irrt-
portarão — Rua Rodrigo Silva 42
4.o. Tal. 52-0651.

COMPANHIA EV, VTÃS da Irans-
feréncia para outro E:tado det»-
ja vender parta de seu ativo fl-
xo, composto de moveis • ma-
quinas „d» escritório, porta para
caixa forte a em especial 1 con*
Junto d» ímprassão Multilith in-
clusive maquinas da dobrar, pi-
colar • cortar, 1 conjunto Adres-
¦ograph a 1 conjunto dc pintura
a pistola com estufa a sistema da
exaustão. Tratar na Rua Correia
Dutra n. 126 — Telefona 
25-7212 - das 8 as 12 • das 14
__a 1T hatu

REGISTRADORA Naticnal, irr.pres-
;õra de netas pouco uso. Vendo.

professoras primarias regis-
Irada-. Nível 1 b 2. Rua Richard
Strauss 51 — Jardim América.
(Tarde!.
APRENDA a dirigir em Volks.
Não cobro inscrição, e apanho a
domicílio Z. S. Trotar com Alei-
dei ou D. Izaura. Tel. 3643916.
AULAS DE MATEMÁTICA partieu.
lares — Especializado em recu-
peração vai à sua casa — 3A-5053
ou 57-1111.
COLÉGIO precisa de auxiliar dc
secretario. Telefone: 38-413

INSTRUMENTOS
MUSICAIS vv

ATENÇÃO — À vista compro wr-
gente um piano. Negócio a pa»
gamento rápido. 45*1581.
A.A.A. PIANOS, estrangeiro! _
nacionais novos. Casa espociali-
zada, vende bem financiados.
Rua Santa Sofia 54- S, Pena.

CURSO DE MUSICA - Prof. Me-
deiroi. Ensina-se violão, guitarra,
órgão, baixo e bateria. Preparo
conjuntos. Método aimples e rá-
pido. TeL 29-2759.
DESCRITIVA E MATEMÁTICA -
Acadêmico da Enqenhafla dá au-
las particulares. Tratar com Ser-
gio. Tei. .7-8987.

A CASA MOTTA PIANOS, eu-
jrepeus novos, Pet ref, Weimar,
cauda e armário, a praio menor
preço. 2 Dezembro, 112 — Ca-
tete.

ESCOLA de cabeleireiros. Vol. da
Pátria 341, tel.r 26-2126 - Aten-
çóot fornecemos material aos alu*
nos.

ACORDEON FRASCOTI 120 bsixoi
ótimo estado, coni pouco uso —
Vendo 150 mil, Avenida Gomei
Freire 176, saUí 401. Centro.
ATENÇÃO — Compre urnenfa pia*
no nôvo ou usado, cauda ou »{•
mário. Pago na hora — 7alafo*
ne 36-3652.
À VISTA ccmpro 1 piano d» ar-
mário ou de cauda.. Nio fa;o>

GUITARRA X VIOLÃO — Lecionoj quostlo de marca ou preço. Te(.
Santana, 77, ap. 1805, vou o do-;45-H30. Vajo •_rMO-¥0„_*,0!!t*

lelllo. Fone 23-4SÍ0 - Wal- Ã~V]STÃ~^- Compro plamT di
' qualquer tipo. Negócio hoje ra-

pido. Telefona 57*1596, qualquerINGLÊS - Audiovisual prático. -
Profl. americanos. Viagem, pro-
vas emprego. 2 meses. Sen.
Dantas, 177'935 - 52-9649.

MATEMÁTICA - Universitário
recupera alunos do admissão ou
qinasiaf, a domicilio ou não —
tratar com Siqueira pelo Tel.r
43-2689.

hora. Nôvo ou usado.
COMPRO 1 PIANO
ticular p/particular.
questão de marca.
Tel.r 57-0960.

Da 
per-Não raço

A vista —

PRECISO de um professor para
NCr$ 500,00. Ver e tralar RuaLma academia de cabeleireiros.
Leandro Martins 60. I Eri.la conceituada, bca

VENDE-SE uma maquine de el-M^lfrl-fr^P _la uí- ^"-j"
crever nova, marca Olivetti e um PROFESSOR CIÊNCIAS Ao-

CASA MILLAN PIANOS, nacionais,
estrangeires, cauda, armário, 10-
anos de garantia, a prazo «em
jures. Ouvidor, 130, 2.° andar. '

transmissor para rádic-amador. à mltimci um para nena filial do
Rua Barata Ribeiro 539, ap. 9.2.jMéicr. Trafar _ Av. Pres. Var-

~ 
gas, -29118.0 com o Sr. Nelionv
VESTIBULARES (Cientifico) - Prof

GUITARRA 
"Alex Luxe 67" c|

Alavanca e Pedal de vibratem,
cl Amplificador. Urqente. NCri
260,00 ci NCrS 120,00. R. Gus-
t.ivo Sampaio n. 354, ap. 511 —
Sr, Jacques

VENOc-SE — Máquina Minerva
Chandller, form. ofício, estante
de tipes, quadrados, entrelinhas,
yuarnições, numeradores, arma-
rio, balcão e todoa pertences. —
NCr$ 3 000,00. Av. Mor. Floria-
no, 176 — s! 17 — Informações
Ha sl 15 - Das 10 às 20 horas.

MAT. DE CONSTRUÇÃO

prepara ou recupera am Materna'
tica. Individual ou grupo max. 3.
T.end, garantido. Só Z. Sul. Rec.
</ Jorge 52-5222, 52-5566 ou
254575, c/Or. Salvador,

ATERRO LIMPO pôslc caminhão
NCrS 15,00; pedra de mão rn3
NCrS B,00 pêsto. :Tal, 34-0650.
CIMENTO MAIM, pôsto
NCrS 4.95. T.l.r 34.0650.

obra,

Para-psicologia
Os mistérios da para-psicolo-

yia revelados em nulaa teóricas

e práticos. Somente para aclul-

'MQUINAS de ICIMENIO PARAÍSO E MAUA
-.-,- , .„•_. I. RnCr?rVeD,,? 

**|Í!ÍòÍm"T«« 
jsidra. areia Guundu,mar a partir de ou,CO. Proço es-U„tu_.__ »__t__r. ,íu.._. . •___»".•wi.il rl r»___.r_r_«i Au D!,_ __-_,,. ' SOIDTO, íftlhnS, tâbUt.5 C VeríJ.

cõ, 9, i| 319 !í_-'r-c_..P.___?_0Í!r^?.t?_.l9:-S_Y_l40;
, 

' 
'_ DEPOSITO, demolição — Vendem.

MAQUINA de escrever portátil ise telhas estrang., madeiras. p_
Hermes Baby, levíssima, perfei-
ta. ótimo estado. NCr$ 150. Tel.
57-0222.
MAQUINA DE ESCREVER OLI-
VETTI, maqs. eje 6omor e calculai
Olivetti, e todo material da tnl
escritório. Tel. 52-2323.

MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, camas e
copas, não comprem sem cônsul-
tar nossos preços. — Rua Santa
Luiie, 776, gr. 1201. — Av. Nova
Iorque, 326.

MAQUINAS DE CONTABILIDADE
Audit Oti.atti, National 31

a 3 030, Burroufths, Ruf Saldo
Dup.ax a Remington 263. Um
ano da garantia — Tal. 22-379a

Também financiamos • com*
pramos.

ças de perobB c| 10 rn. comp.,
grades, pinho de riga, limps, sl
preços. Portes, janelas, tubos, oe-
dra para canjiquinha ou revesti
mento, tacos, assoalhos, tábuas e
peças. Pinho de riga, grades de
todo tipo p| entrega do terreno.
R. Figueiredo Magalhães, 475.
PEDRAS COLORIDAS p| p"isõs «
revestimentos vendas a serviço.
Arenito Ltda. Rua Sao Clemente,
164. Tel. 46-7431.
TIJOLOS furados, muitíssimo ba<
rato. Pedra, areia, ferro. Pedido
direto da fonte. Rua Ibiaoina, 141
Penha. Tel. 30-3129 - Sousa.
VENDEM-SE tacos tipo parquet de
peroba do campo » sucupira de
la. Várioi desenhos. Tel. 43-2409
- Dlnir.

vulca piso
COLOCAMOS EM 24 HORAS
ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO
CASA BANDEIRA DOS PLÁSTICOS

Tels: 48-0832 e 28-4707

Mii Vr__llLi,S, r_í_nvl__IIU_, pi
coçirafia, me:a$ falantes, premu-
niçao, levíta;ão, visão no cris-

lnl, aparições, lelequinézio, etc,
"I.C.B." — Rua Uruguaiana, n.

114, 1." andar. Tel. 25-61B5.

LIVROS E PUBLICAÇÕES
VENDO coleções Historia Univer-
sal (7 vol.) 150; História Natu-
ral (3 vol.) 80, Atlas Pedagógico
Í0. Rua Uruguai 234, ap. 601

Tel.i 36-3049.

PIANO BECHSTEIN - 1/4 «eu-
da, quasa novo. Vendo. Sonorí-
dade febulc&a. Facilito, R- Cond»
Bonfim, 114, loja 11. Tijuca.

Vendo no-PIANO SCHMOLZ
vinho e ótimo. Preciso desocupar.
Vendo também um snooker. Rua
General Urquria, 32 — L-blon.
p re;o 1 000,00.

PIANO — Vende-se um, marca
LUX em perfeito estado de con-
servação, por NCrS 900,00. Tra-
tar à Run Aristides Eapinola, 60

102. Tel. 27-2786.

pTÃNO ERARD copo metal, te-- AW-

750. Praça 11 da Junho 403 -

(térreo).
pfANO PLEYEL 475 mil. Família
vende. Otimo p! estudos. Rua ria
República 74, c| 14 - Quintino
Bo ca í úva) — 13 Ã i_ 13 _ hs.

PIANO Alemão Pollman, verde-
deiro, apto. — Vendo com sonorí-
dade de expclcnal, 3 pedais 88
teclas. Preço de ocasião — Av.
Henrique Valadares, 41 ;606. _
vIndIMÍSE - Pianos novos —

bom financiado* por preços d*
ocasião. Rue Santa Sofia 54 —

5. Pena, cata especializada.

DIVERSOS
-j«-

Tarde de autógrafos
O MASCATE NO BRASIL

ORIGEM DA IMORALIDADE NO BRASIL

A Livraria Siò José e a Editora Conquista
convidam os amigos e _ciii.lruc.cres de José Ali-
'pio Goulart e Abelardo Romero, assim como os
(apreciadores da boa leitura e assuntos sociais e

íparticiparem da tarde de autógrafos que reali*?-
•rão amanhã, dia 21, às 5 horas da tarde. (P



il..

¦fe EMPREGOS CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, .."-feira, 20-9.67 —' 7

EMPREGOS PRECISA
trabalhar.
274357 -

cozinheira qi
Paga-se muito bem,
Copacabana, 1 319-601

SERVIÇOS DOMÉSTICOS
i»AS - ARRUMAD.

El COPEIRAS
fÊRECE-SE copeira para casa

família de alto trato, tendo
rolerencias. Tel. 220021.

JFEREÇO copeiras, arrumadeiras,
fcozinhelras. c| doe. e referências.
Tels.: 32-0584 e 32-5556. Agin-
cia Riachuelo.
PRECISA-SE empregada jovem —
"ís.víços de casa, não cozinha. —
Paga-ip bem. Barata Ribeiro, 345
ap. 301.

COZINHEIRA — Precisa-se para
trivial fino e variado, salário:
NCrS 100,00. Tratar com D. Ruby,
na Praça Cardeal Areoverde, 25
ap. -502 — Copa^ban*.
COZINHEIRA - Trivial (ino. Não
dorme. Cart. e ref. Tratar depois
meio dia. Ord. 90. novos. Rua
Pedro Guedes, 49, ep. 202 -
Pça. Bandeira.

PROCURA-SE empresada para
serviços caseiros para uma te-
nhora e criancinha. Aceita-se em-
pregada com criança de um
trí-s t.r.o% dc idade. Tratsr
telefone 45-2097. ¦ _
PRECISA-SE efe uma menina pa-
ra pequenos serviços doméíti*
cos à Rua Sâo Braz, 297 — Todos
os' Santos.  
PREC (SA-SE de uma empregada
para todo o serviço com referên*

Rua Barão da Iguatemi, 187,

COPACABANA - Fami lio estran-
geira de tratamento precisa co-
zinheira de forno e fogão que
saiba ler e escrever e apresenta
referencias. Telefonar oara 42-8489
a fim de marcar entrevista. Pa-
gam-se NCrS 130.00 ou mais, con-
forme as capacidades.
CO Zl N HEI RA 

* 
- Forno; fogSo NCÍS

j0 
¦ 100,00 para 4 pessoas. Só com re-

p ferências. Leopoldo Miguez, 86
 * ioz •-

PRECISA-SE de cozinheira que
também lave c passe para 3 pes-
soas. Paqa-se bem. Rua General
Glicério, 335, op. I 104. - La-
ranjeiras.

saiba TINTURARIA — lavador. Precisa-
se competente, Rua Joaquim Pa-
thares, 23, junto ao largd do Es-
tácio.  ^^
11N TURÃRÍA-GÃLÕ- 

~Frêciíõlõ

de uma passr.dcira de brim com
prática. Praça 11 de Junho, 266.

PRECISA-SE para casal, co. nheiro
de forno e fogão, de boa apa-
rencia, oue sirva à francesa. --«
Exigem-se documentos e referên-
cias. Ordenado acima de cem cru-
zeiros novos. Tratar Rua Sousa
lima, 443. an. 1 001.

forno a|
referên*>

DACTILOGRAFAS (3) - Salário .
200250,00 — sendo um p| ma-
quina IBM — Adm. imediata —
Seleção na Avenida 13 de Maio
n. 47 - ll.o ,nd„ - CIAM.

TINTURARIA URUGUAI - Preci
sa-se de passadeir» de vestidos.
Pedem-? e referencias. Rua Uru-
guai, 266-B, Tijuca.
TINTURARIA - Precisa-se de pas
sader. Rua Medina n, 14-C -
Meier.

... , .TINTURARIA - Passador. Preci-
PRECISO connheiras d. hios, i „.„ eom prótica sm máquina
fogão com documentos e r.fer.n-!K biscale. - Rua Joaquim,„.„„ _„--. -
cra. Ord. NCrJ 150. Rua Joaquim p^ures, 23, iunto oo L. do E,JDACTI16GRAFA
Silva n,° 123, lapa, [UtiTói 7;n,uraria Ideal.
PRECISA-SE dc cozinheira-lavadei

DATILOGRAFAS - Admitimos
moças' cl prática em serviço ge-
ra! de escritório, boa aparência.
Sal. 1Í0Í200. Av. Pres. Vargas,
529!18,o.
DATILOGRAFAS 1 pi secretario c]
inglês traduções nte 30 anes. Av,
Sub. 500,00. 2 cl pratica escrit.
cenlro. 1801 250,00; 1 aux. escrit.
Faturas, livros fiscais. 250,00.
Centro, solteiras. Av. R. Branco,
151 sl loja, sj 09.

Senhora

cias,
•p. 402 Pra-.a dt Bandeira.

PROCURA-SE pessoa c. ótimas re.
ferências, para cuidar bebê 2 mo-
ses dac 9 ao meio-dia. Tratar Rua
Sousa Lima, 397, ap. 704, depois
das 12 h.
PRECISO empregada para todo
serviço de casal. Pago 80,00. Av.
Copacabana, 613-805.
PROCURA-SE empregado, arru-
madeira e para ajudar na cozi-
nha, cem referencias. Pago bem.
Domingos Ferreira, 34, ap. 201.
PRECISA-SE de uma menina üe
,1o a 16 anos, que saiba lidar
tom crianças, paga-se bem, exi-
fle-se ref. Rua Inhangá, 33, ap.

RRCCISA-SE de empregada na Av.
í^iniitro Edgar Romero, 351, c/
2% — Madureira.

1CISO empreqeda. Tratar
Ido Cru; 123. ap. 801.

Av,

RECISA-SE de
ferência. Rua*60, 

ap. 301 -

emoregada com
Barão da Torre,

Ipanema.
RECISA--SE de uma moça soltei-

ra.. para ajudar em todos os ser-
viços de casa de uma família de
4 pessoas e que durma no em-
prego à Avenida Paulo de Fron-
tin. 273.
PRECISA-SE de uma empregada
doméstica com referências. Tra-
tar à Rua Senador Vergueiro, 219
op. 102 - Bloco A - Dona Ma-
lia.
PRECISA-SE de empregada para
3 pessoas, todos os serviços, que
sabe cozinhar, paga-se 60 mil —
Rua do Catete, 214, casa _2, ap.

. 420 
PRECI5A-SE de arrumadeira.

. tar na Rua Uruguai, 468, ap.
— Tijuca.

R(.ECISA-SE de uma mocinha p|
todo serviço — Rua Domingos
Ferreira, 1251219 - Copac.

COZINHEIRAS precisam-se casas
de^ família ou Embaixadas, sal.j Cí
até 250 cruzeiros novos. Rua das; bem
Marrecas, 38, _1.° andar.
COZINHEIRA - Precisa^sí que;cura
durma no emprego
te Cochrane, 196 ap

Rua Almiran-
. 101.

VIUVA com filha 22 onos pro-
cozinheira amiga. Pago 120

COZINHEIRO - Precisa-se um que
tenha referência;. Ordenado NCrS
100,00, Ruo Raimundo Correia, 9
~ Copacabana.
COZINHÊÍRO 

~

restaurante e
Dias Ferreira,

— Precisa-se para
bar. Tratar na Rua
410 - Leblon.

COZINHEIRA -- Precisa-se paro
trivial fino. Ord. NCrS 80 a 100.
Exige-se ref. Tratar Rua José Li-
nhares, 44 — Leblon.
COZINHEIRA Precisa-se para
cozinhar e arrumar na Rua Soro-
caba, 316 — Botafogo. Dorme
casa patrões.
CGZINHEIRA_ pl almóco e servi-
cos leves até 4 horas, Rua Jar-
dim Botânico, 202.
COZINHEIRA - Precisa-se em
casa de família de' tratamento,
pam trivial fino, apresen tando
boas referências. Praia do Fie-
mengo, 382 - ap. 301.
COZINHEIRA que durma no em-
prego, trivial fino, lavar e pas-
sar para um casal, NCrS 80.
Apresentar referências. Rua Ge-
minlanó Góis, 133. Tel. Jsc. 897
ou CETJL_92-20j!6.
COZINHEIRA - Precisa-se com"
petente com referências. Av, Viei-
ra Soulo, 526 ap. 601. NCrS ..
90,00.

Tra-
701

.PASSADEIRA-ARRUMADEIRA - 3
dias na semana. Diária 3 000, Rua
Ponles Correia, 202, op. 101.
Pp|CISA-SE empreg. pj aiudar
serv, domésticos. Dormir no em-

grego. Ord. NCr$ 30, Ruo Oliva
ftáia, 59 — Madureira.
9ROCURA-SE empregada para to-
dos os serviços, cem referências.
prnos passadeira. Paga-se bem.

Prudente de Morais, 478, ap.

fcÇISA-SE empregada, casal só,
f.ftua Mococa 12, ap. 301 — Rio

<jomprido. 
RECI SA-SE de uma babá para

«Jyas crianç-is. Paga-se bem. Favor
trazer documenta. Tratar Rua Ba-
rpa ds Torre, 496 ap. 101 - Ipa-
t>ema.
PRECISO empreoada com refe-
rendas. Praia do Flamengo, 9G -
ep: ,507.
PRECISA-SE arrumadeira que sai-
ba costurar. Paga-se muito bem.
274357 - Copacabana, 1 319-Ó0K

PRECISA-SE de babá para crian-
ça de 1 sno. Paga-se bem. Rua
Redentor, 295, ap. 302 - Ipa-
nema.

COZINHEIRA que durma no cm-
prego com referências. Precisa-
se R. Silveira Martins, 7ó-A cj
16' - Colete.
COZINHEIRA - Precisa-se corn
prática e que dê referências. Tra-
tnr Av. Allânlica, 3 114, 5.° an-
dar_.
COZÍNHEÍRA — 90 mil - PÍo-
cisa-se com referencias — Tona*
leros n._236_-_aplo. M'__
COZINHEIRA - 

"aRRÜMÀDEÍRA,

De responsabilidade, com

para começar. São s
— Rua d.i Carioca,

2 pessoas.
55, op, 401.

LAVAD. E PASSADEIRAS
LAVADEIRA - Precisa-se com pra-
tica e referências para um casal
- Rua Itabaiana, 204, Graiau. -

Tel. 38-5968.

Rua

3 dias na sema-
bem e pequenos
Barão de Itapa-

253, sailor Praça da Ban-
seguir Rua do Matoso.

PRECISA-SE,- 2 . días pl semana,
preferência more perto. R. Jap*-
ri n. 102, op. 6. - Rio Compri-
do

LAVADEIRA -
na, que passe
serviços
9ipe,
deira,

EMPREGADA - Precisa-se de uma
moça que saiba passar muilo bem
lavar, tem máquina e ajudar nas
faxinas da casa, que durma fora,
nõo trabalho aos domingos, orde-
nsdo NCrS 80,00. Trolar ò Praia
de Botafogo, 198 ao. 302.

OFERECE-SE passadoii;
tica, por dia,'tendo
rências. Tel. 22-0021.

com pra-
boas refe-

PASSADEIRAS - De blusões, pre-
cisam-se, é necessário ter basían-
te prática de fábrica. Rua João
Vicenle, 71 em fronte à Estação
de A^adureira.

TINTURARIA - Precisa-se de lava-
dor com prática, servira efetivo,
Rua Estácio de Si, 109-B.

CASEIROS
Paga-se NCrS 80,00. Tratar na JARDINEIROS

Av. Epitácio Pessoa n.° 798, ap. ]
90l_.
SENHORA com filha 

"de 
11 a 13

anos para serviços domésticos.
Precisa-se, tem auarto indepen-
ciente, na Rua Borda do Mato,
215 - Tel.-. 38-5764,
UMA COZINHEIRA E UMA AR*-
RUMADEIRA - Precisam-se na R.
dos Araúios, 64, ap. 301, Tüu-

Exigem-se referências. Paga-se

38
anos, responsável, boa aparência,
com prática anterior, oferece-se p\
trabalhar como auxiliar d» escri*
tório ou secretária, boas referên-
cias. Ord. NCrS 250. Telefone
58.9077.

PRECISA-SE um casal, preferên-jESTENÓGRAFA - Bilíngüe Admi-
cia sem filhos, para cuidar casa.tímos moça até 35 anos, falando
Petrópolis. Pedem-se referênciasje çscrovendo inglês. Sal. 900. Av.
pelo menos um ano. Tratar telef.Jpres. Vargas, 529|18.°
47-3341.

DIVERSOS
COPEIRO-FAX1NEIRO - Precisa-
se com prática comprovada e re-
ferências. Apresentar-se com do-
cumentos na Av. Atlântica, 570,
ap. 1 101.
MOÇA — Precisa-se para servi-
ços domésticos, ap. de um se-
nhor. Av. Copacabana, 1102,
apartamento 1404.
MENINO 14-16 anos para traba-
lhar em casa de família. Tratar
Av. Epitácio Pessoa, 776, Ipane-
ma. .

MOÇA 21 anos, procura trab.
rio, ligado a turismo ou música,
onde use inglês. Apresentável,
educ, noções datil. si prática, fa-
cilidade aprender, mora na Z.S,
Favor carta p| o n. 144320 na
parlaria deste Jornal.
SECRETARIA - Firmo de «Ito" ga-
barito procura moça, preferencia
solteira, até 30 anos, boa datiló-
grafa cj redação própria. Horário
p| trabalho d. 9 às 18 c| sába-
dos livres. Salário inicial de 350

Íl pl experiência. Procurar Sr,
RENATO na Av. 13 de Maio, 23,
grupos 614-3. _____________________

PRÉCISA-SE empregada
todo serviço casal e que
saiba cozinhar. Trazer
carteira e referências. —
Rua Santa Clara n. 105,
ap. 902 — Copacabana.
PRECI5A-SE empregado ern caso
família, prático em lavar carros
e limpezas, trazendo referências,
morar no emprego. Rua Haddock
Lôbo, 407.

PRECI5AM-SE faxineiros, boa «pa-
rência e documentos para casas
de família. Rua das Marrecas, 38
1.° andar.

SERVIÇO de datilografia. Rua
Carmo, 5, sala 4, 1.° andar.

PRECISO menino para faxina, ca-
sa e comida. — CrS 20 00 anti-
gos mensal. — Rua José do Patro-
cínio, 16 - Tel.: 58-4915.

SECRETARIA - Francês, Porlu-
guis. Tratar Rua México 74, gr.
504. Das 11 às 12 horas com
Dr. Mário. _____

PRECISA-SE de uma moça com
prática de arrumação de hotel.
Rua Santo Amaro n.° 42.

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO
E COMÉRCIO

AUX. DE ESCRITÓRIO

faren«ian, para família esl ran-
geira com duas crianças. Paga
se bem — Rua Sousa lima n. .
443 - 801.

COZINHEIRA - Trivial tino, pre-
cisa-se Rua Barão de Jaguaribe
n. 232 - Ipanema. Tel. 27-9647
— Pa^a-se bem. Pedem-se refe-
rências.

AUXILIAR ESCRITÓRIO - Moça
com prática n| serviço, que taiba

--. .datilografia — ramo dc ingeri-
o- fico. Trator-Rua Pedro Alves-194,

AUXILIAR de Escritório - Pre-
cisa-se com prática de Notas Fis-
cais. Comparecer à Av. General
Justo, 275-B, 8° andar, gp. 805.

COZINHEIRA - Precisa-se para
cozinha e pequenos serviços, é
necessário dormir no aluguel. Pa-
ga-se bem e exigem-se referên-
cias. Tratar pessoalmente à Rua
Conde de Bonfim, 25, apartamento
211 - Tijuca.

PflECISA-SE empregada que sa[ba
clttinhar bem. Pedem-se referên-
rife. Rua Cupertino Durão, 105
*-• 301 — leblon.

£*^'SO nrrumadeira-passadeira —
Traia, oun Bsrata Ribeiro, 17 e|
o porte.r.,
PRECISA-SE mprcqada que sal.
bo cozinhar. fs.ii.iw. 4 p=SSOas.R. Figueiredo Magalhet .-J43, op.

COZINHEIRA - Precisa-se de meia
idade, que saiba o trivial e dur-
ma no flmnrj.no. Ordenado NCrS
80,00. Exigom-ie referencias. Rua

. Uruguai 50 — Tijuca.

COZINHEIRA com-prática e refe-
rências, precisa-so. Tel. 47-0590.

COZINÍTeiRA, durm« .nó .'.emprê-
go, preciso, fíno, variado. Refe-
rências. Pago bem, Rua Barata
Rjbeiro. •412,_^djl 30K_,
COZINHEIRA - Trivial variado e
arrumadeira que pfsie. Referên-
cias e que durmam no emprego.
Barão da Jorre, 559, ao. C-01.
COZINHEIRA trivial fino, outros
serviços 3 pessoas, ref. cart, 80
mil. Rainha Elizábeth, 36, ap.
1010, ,27-2251.
COZÍNHEÍRA - Precisa-se 

"trivial

fino, forno a fogão. Pedem-se
ferências e documentos. P

AUXILIARES p. dep. pessoal,
cred. cobrança, dat. p\ Benfica.
Prático 3 anos. 1801 220, dat. 

p|
Boms. cópia corresp. Serv. escrit.
180i 200,00. Av. Rio Branco, 151,
s| loia, s| 9.

36-7010.70
PRECISA-SE do empregada*?
Rua Almta. EÜsiario Barbosa
6 — Esquina da Rua luís B
balho — Rocho Miranda.

fogo 280, 9.°. Tel.: 46-4312 _
COZINHEIRA - Precisa-se paro ca-
sa dc 3 gelsoos. Tel.: 47-3926.

COZINHEÍRA" - Preciso para o
Ttivial simples, pago 2,00 por dia
— Av. Copacabana, 583, ap. 608.

AUXILIARES sem prático mocas c
rapazes cl gin. 2." ciclo, sup. n|
sistema empregos escrit. salara-
rios 120] 220,00. Av. R. Bran-
co,_151, s| loja, si 09.

AUXILIARES 2 p. dep. pessoal,
bem atualizados, 1 pl Centro ..
180,00, 1 p| S. Crisl. 200,00, 1
escriturário, ótimo em livros fis-
cais cales., fats., contabilidade:
250,00. S. Cristóvão, 2 correrp
c( pratica. Z. Norte.
Áv. Rio Bronco^JJiU sl loja, s| 9.

ASSISTENTE contador . pratica
classií. livros, balancete, 250,00,
cenlro" Inhaúma, Botafogo, letra
doi. Av. R. Branco, 151, s| loja,
s| 09.''
ÃUX." PRINCIPIANTES - Ádmi-
timos moças e rapazes mesmo
ssm prjtica c[ noções de datilo.-
grafia pois depois de rápido es-
tágio em nosso escritório niodê-
Io serão colocados com salário de
dté 300. Tratar à Av. Pres. Vor-

gas, ,529|18.9 cj D._Edna.

AUXILIAR ESCRITÓRIO -..Admi-

Botã-ltimos moças c] boa aparência, boa
datilografia e prática comprove-
da mínima de 1 ano em escrito-
rio. Sal. 180:250. Av. Pres. Vor-

gas, 529:18.°.

ESCRITURÁRIO - DATILOGRAFO
— Procu.a-se rapaz atá 28 anos.
bom datilografo qua tanha traba*
lhado antariormenta «m ascritâ>
rio, t\ bom português, curso te<
cundário o ótima apresentação —
Horário p| trabalho de 9 às 17
cj semana da 5 dias. Salário inl-
ctal de 200 mil cí reajusto ima<
dlato após experiência. Procurar
Sr. LUIZ na Av. 13 de Maio, 23,
grupos 614-3.

FATURISTA - E5TOQUISTA -
Admitimos rapa* com conheci-
mentos de faturamento, estoque e
que seja bom datilografo. Sema-
na ds 5 dias, salário compen^
sador. Apresentar-se à Rua 55o
Bento, 3 c] documentos, ao Sr.
Flávio Donato.

MOÇA OU RAPAZ - Pr.c. cl óll
ma aparência, c] ginásio, cj no
coei serv. gerais esct. boa (atra.
lugar de futuro. Av. Rio Branco,
156, sl 1 718. Dos S is lOh.

OPERADOR 
"REMINGTON," 

Front
Feed - NCrS 250:350, 4 rap.,

180!200,0O.jprál. contab., b. apar., semana 5
dias. Senador Dantas, 117, gr,
223.
PRECISA-SE - Aux. escritório,
eximia datilografa, 160 batidas p|
minuto que lenha trabalhado 3
anos numa só firma, idade rní-
nima 25 anos bom salário. Fa-
vor não apresentar pessoas sem
os requisitos acima. Rua do Ouvi-
dor, 130, s'914 o 919.

ENDEDOR — Bico móveis.
Santo Luzia, 776, gr. I 201

Rua

VENDEDORES - Fixo e comissões.
Firma em expansão admite 10 ele-
mentos de gabarito. Produto facil
aceitação, tratar na Rua Fernan-
des Guimarães n.° 93-A. Esta rua
é paralela á Rua dn Passagem.
Alende-se hoie • amanhã. Enlre
8 e 12 boros.
VENDE0ORESIÃS) - Com, bo""a
apresentação e desembaraço. De
preferência ligados ao campo de
material didático: Instrução gina-
slal. Boa comissão. Apresentar-se
das _4 ás IB horas na Av. Rio
Branco 156| grupo 1 '619.

SERVENTE - Precisa-se para obras
Rua Eliseu Visconti, 156 — Ca-
tumbi — Itapiru. _______________

VENDEDORES com prálica, preci-
so urgente para cartões de Na-
tal e postais em cores com vis-
tan do Rio, Av. Pres. Vargas n.°
435, .; 504-A — Também canetas,
anil etc.
VENDEDOR - Precisa-se de ele-
mentos com experiência de ven-
das, boa apresentação, chance de
ganhar acima de um milhão, Pa-
ga-se fixo e comissão. Apresen-
tar-se na Av. Rio Branco, 156,
sl 1 004 — Falar c! o-.-Srs. Fer
nando ou Lívio, de 16 às 18_hs
VENDEDORES-- Matadouro-frigo
rifíco d* Minas, Com extensa li
nha d» produtos da salamaria,
xarque, carnes «tc., precisa di
vendedoras pracístas ou com con
dução própria. Run Frei Caneca
307.

VTNDÉDORES — Preciso-se com
sem pratica. Ordenado NCrS

150,00 e comissão dc NCr$ 20,00
NCr$ 10,00 no ato da venda

10 vagas. Tratar Estrada do Por-
telo, 29 s|305 — Madureira,

SECRETARIA — Preciso-se porá
Escola de Motoristas. Inteligente,
ler e escrever direito e boa apa-
rência. Ordenado a vantagens. -
Tel. 54-4827.
SECRETARIA COMPETENTE - Boa
presença e datilografa com refa-
rências. Informações 42-6560.

SECRETARIA - Precisa-se, dali-
lógrafa, boa aparência, versátil,
para escritório de compra e
venda de imóveis. Tratar: Tra-
vessa Brandura, 516. Largo do
Bicão. Vila do Penha. Vitalino.
CETEL 91-0195.

SECRETARIA - Precisa-se que pos-
sa viajar para o interior. Tratar
13 de Maio, 47, sala 2 612. Edif.
Itu, 26.° andar — Sr. Rodrigues.

SECRETARIA estenógrafo em por-
tuguês c| noções de inglês. Mô-
ças datilóarafas. Av. Erasmo Bra-
ga, 277 sj_315,
SECRETARTA maior para serviços
gerais de escritório. Rua Maria
Rodrigues n. 129. Olaria, com
Sr. Marques. _____________

VENDEDORES
CORRETORES
AMBULANTES - Precisam-se pa-
ra venda de guaraná Gaçula na
Praia de Copacabana. Rua Minis-
Iro Alfredo Valadão, 35-D, esq.
Siq. Campos, 215. Copacabana.

ASSISTENTE de vendas c| prát.
mínimo de 2 onos, c| gin. 3B0,
Aux. crédito e cobrança, 180. --
A_¦ Almte. Barroso 90 sl. 913.

ASSISTENTE DE VENDAS (inter-
na , rapaz cj prática comprovada
em carteira, Idade 25-35 anos. —

Cia. Americana admite: Av. Rio
Branco, 185, sl 1 021.
FABRICA - Precisa-se de pos-
:cas para vendas a domicilio,
230 mil. Rua Silva Mourão 15
(transversal Honório) — Todos os
Santos.
MOÇAS E RAPAZES, estudantes
ou nãD — Precisam-se urgente
Possibilidades de' até NCrS 30,00
diários. 'Tratar Rua da Quitanda,
3 sala 512 — Castelo.

VENDEDORES - Precisam-se de
15 para completar quadro. Sala-
rio de NCr$ 150,00 mais comis
são no ato da venda. Tratar na
Rua Mario Freilas, 42 sola 512 -
Madureira.

RECEPCIONISTAS -
TELEFONISTAS
ADMITEM-SE recepcionistas com
dat. ¦ boa aparência. Soleçío. à
R. Fco. Serrodor, 90-1 502. Cinel.

RECEPCIONISTA-VENDEDORA -
Preciso, que possa viajar. Tratar
Av. 13 de Maio, 47, Ed. Ilu
26.° and., sala 2 612. Sr^Sousa..

TELEFONISTAvr^Pre.cisa-" <le te
lefonista para mesa PBX, horáric"s 

13 horas, podendo almoçar
firma. Rua Conselheiro May-

rink, 280, ônibus via Jacará -
Tratar com a pa. Abigail.

TEfÉFÕNrsTA - Admitimos c
idade de 30'40 anos para traba
lhar em tempo integral. Exigimos
prática anterior comprovada. Sai,
200. Av. Pres. Vorgos 529118.°

OPERADORES E
MECANÓGRAFOS

GRÁFICOS

SAPATEIRO - Precisa-se de mon-
tadores e cortadores paru sandá-
lias. Paqa-se bem, Rua Quaresma,
48 em Marechal Hermes, atraz do
Hospital Carlos Chagas.

ALTO RELEVO - Timbrador. Pre-
cisa-se um para tipografia. Rua
Rodrigo_ Silva n.° 6, 3.° andar?

COMPOSITORES - ¦ Preclsom-se,
serve como biscate. Rua Sto. An-
tônio, 231,_São J°^_dfi__Meriri.
cdMPÕYlTÒR~E"TMPRESSOR grí-
fico. Precisa-se com prálica. Rua
do Carmo, 5, l.a. s. 2.
GRAFICA — Precisa-se composi-
tores com prática em paginação
de livros — Rua Matipó, 115. Tel.
49-7821 - Jocaré.
COPIADORES OFFSET - Preciso-

de profissionais competentes.
Paga-se bem. Tratar com o Sr.
Watdemir — Rua Frei Caneca n.
224.
COMPOSITOR o Distribuidor grí-
fico. Precisam-se na Rua Machado
Coelho, 62,
COMPOSITOR e impressor miner-
vista que trabalhe em máquina
de cilindro l-A(
Correia, 173.

SAPATEIROS
oficiais lüíi
montadores
caixeiro. do
7a de sapatos e 1 pespentado
res. Tratar Rua Cardoso de AAo
rais, 218. Bonsucesso.

Precisam-se 8
XV e. esporte, 4

4 acabadorev 2
balcão para limpe-

SAPATEIROS — Precisom-so cor-
tadores, Rua Ana Néri, 49-B, São
Cristóvão, perto Largo Pedregu-
lho.
SAPATEIRO - Precisa-se de cor-
lador, Av. Suburbano, 5 920-A -
Engenho_de__Dentro.
SAPATEIROS - . Oficiei* de Luií
XV. Precisam-se Av. N. S. de
Copacabana, 1 150 sala 104, para
oficina e casa.
SAPATEIRO — Preciso-se oficial
para calçado de homem sob me-
dida, social e mocassim, à Rua
Almirante Gavião, 11 loja E —
Tijuca'. 
SAPATEIROS„. ,. .  precisa-se.

Rua Rivodovialcom prática. Ruo Lino'206-A - Jacaré.
CONTADOR — Procisa-se de um,
com prálica de contabilidade e
conhecimento de leis atualisadas.
Inútil apresentar-se sem os re-
quisitos acima mencionados. Exi-
gem-se referências e diploma. —
Ãpresentar-se para testes na Rua
do Lapa, 180, 5.°, sj 507, com
Dr, Contini. ________

OMPOSITOR - Preclsa-se de 1
menor c| prática e 1 impressor
pi máq. manual. Rua Buenos
Aires, 20B, 2.° ande£_.__
GRAFICA — Precisa de dois com-
ros it ores. Rua do Carmo, 63.
GRÁFICA — 1 impressor minervis-
ta; 1 compositor, preciiam-sz com
prática. Apresentar-se com do*
cumentos na Rua Montevidéu n,ü
1 297, loia J, Penho, Sr. Do.
minpoSj
GRÁFICOS — Preciso-se de com-
positor-distribuidor, Rua Frei Ca-
neca, 230. '
GRAFICO-CORTADOR - Precisa-
se, Rua Alzira Valdetaro, 16,
Sampaio, lado 24 de Maio.

IMPRESSOR — Preciso-se para
máquina Minerva. Paga-se bem.
Rua Marques de Sapucaí, 77 —
Cenlro. __________
IMPRESSOR - Precisa-s
maquina Minerva. R. S.
vão,

para
Cristo-

509.

OPERADORA — Admitimos mo-
ça cl prática anterior, boa aparên-
cia, conhecendo bem todo o servi-
ça de contabilidade. Sal. 2501300.
Àv. Pres. Vsrgas, 529118°.

BOYS E CONTÍNUOS
BOY - DUAS VAGAS - Preci-
íamos com urgência — Vir de
tarno. Salário a combinar. Se-
lação na Avenida 13 da Maio
n. 47 - 11.° andar - CIAM.

IMPRESSOR paro máquina peque
na, manual Minerva, precisa-se ní
Rua do Resende 187. 
IMPRESSORES precisam-se compe-
tentes para máquinas manuais na
Av. Itaoca, 1 323-A - Bonsu-
cesso  ¦.

PRECISA-SE d* compositores pro*
fissionais. Candidatos se aprestn-
tarem na Av. Marechal Câmara

271, sl. 1 103/4. (Favor não se
apr.sentar principiante).
PRECISA-SE impressor tipográfico
para máquir^ automática à Rua
Bittencourt Sampaio, 176 — Bon-
sucesso. 
TIPOGRAFIA — Precisa-se corla-
dor. Tratar R. Júlia Lopes de Al-
ineida_]2.
TIPOGRAFIA
compositor n.
237.

DIVERSOS
ATENÇÃO — Cia. Seg. «dmile
liquidador de sinistros, 500 mil.
Aux. Sen. vida em grupo. Rua
México, 111, s. 605. 

¦ Precisa-se de um
Rua Frei Caneca,

TORNEIROS - FRESAD.
- AJUSTADORES
AJUSTADOR meio-oficial, preci
sa-se de preferência com prática
de lôrno. Rua 24 do Fevereiro,
79 — Bonsucesso. V

PRECISA-SE de torneiro para em
presa de ônibus. Tratar com se
nhor Ernesto, Rua Baronesa do

PRECISA-SE babá-arrumadeira com
\ prática de 1 ano, referências, R,

Barata Ribeiro, 8141701.
PRECISA-SE de uma empregada,
de preferência branca, para to
do _o serviço e cozinhar, com re.
ferências. Pega-se bem. R. Ure-
nos 1120, ep. 303 - Ramos. Tro-
tar parte da manhã.

C021NHEIRA - Precisa-se, de
;orno e fogão, para família de
tr tamento, trazendo referências
— "ratar 

depois de 11 horas na
Rua "oncleros 

n. 154 (casa). —
Copaébana

PRECISA-SE de cbpeira com prá"tico e mocinha para aiudante de
copa. Traiar na Rua Sanla Luzia,

8.° ondar, dona Elzo.
..- fe.'lb2 copeira com muito boa

¦ referência j2 .documentos. Alto
¦.denado -> Av
534 np. 402.' '

'__,
ffe 

SÀO CRIS1
*<§. «mpregada.

%%c_ 026, a.n.

Copacabana n.°

DUA? professoras, janta cedo, pre-
cisa :ozÍnheíra trivial, uma copei-
ra. 160 mil. — Rua da Carioca,
55, ap. 401.

AUXILIAR ESCRITÓRIO - Admi-
timos rapaz, bom datilografo, bl
aparência. Rua Conde Bonfim,
375, slloja.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - Pre-
cisa-se com conhecimentos de
Contabilidade elc, boa leira. -

Cartas dando pretensões, idade,
eslado civil, referências e detalhes
para o n.° 103 855, na porlaria
deste Jornal. V

PRECISA-SE de uma moça para
serviços gerais de escritório, boa
noção de datilografia e contabi-

dade, escritório de construção,
empreitada de revestimentos. Rua
Alcindo Guanabara, 15, s! 1 302.

PRECISA-SE~ãüxiliar de escritório.
Apresentar-se na Rua das Laranjei-
ras, 346 das 15 às 18 horas, com
referências. Falar com o Sr. De
Paula.

EMPREGADA - Preciso-se para c
trivial simples. Rua Maria Qui-
tériò, 77 — Ipanema.

Ii»n'

EMPREGADA - Precisa-se, que
saiba cozinhar p! todo servido de
2 pessoas. Exigem*sa referências.
Rua Estácio Coimbra 37, ap. 204
(rua transversal de S. Clemonte no" 

137J. Bolofono. Tol.: 26-3364.
EMPREGADA - Preclsa-se que sal-

 boa, cozinhar e tenha disposição,
AÕ — 'Çracisa-sa de Pflra o trabalho. Salário NCr$ ..
"a São 

' 
Mnuário 40,00, — Ruo Castro Alves, 215.

o\^ -Méier,"_ lEMPREGÀDA — Precisa-se do um»
COZINH. E DOCEIRAS [para cozinhar . lavar para casal

com filhos. Rua do Bispo, 119,

í
f

AÕÉNCIA ALEMÃ - Olga, tel
377191, cozinheiras copeiras, ba
báij brasileiras e estrangeiras, bas-
fifflgj selecionadas, doe, ref.
X ãgéncTa"ríacHLIElÕTíSTcõ.
i inflei r a;., cop.-arrumadeiras etc.
Cbçi doe. e roFerênctas. Tel.: ..
32*0584 o 32-5556, D. Conceição.

2 boas co-
150. Traiar
gr, 807. -

Rio Com.nrido.I ap^ 303
EMPREGADA que saiba cozinhar,
Paga-se bem. Rua Uruguai, 339,
ap. 507, bloco B.

/ED tem vagas para
.zinheiras. NCrS 120,
Av. 13 de Mai.', 47,' 
(Não c agência).
ATENÇÃO — Cozinheiras, precisa-
Inoá, salário até 150 mil e aju-
dante de cozinha. — Rua Sena-
. °r Dantes, 39, 2°, solo 206.
ATÉ 55 mi), ofcrece*»o cozinhe -
ra, filha polonês, 34 nnos, tri-

; "'. fino. Entro hoje. T. 42-3935
COZINHEIRA - Preciso c/ prT.
liei do trivial fino. Exijo boas

. r»f»reneias. Pago bem. Rua Do-
Hmlngfas Ferreira, 140/701.

COZINHEIRÀ - Precl«a:se à IRua
- Gen. Ribeiro da Costa, 2, ap, n.

¦/;l ¦ I 203 — Ume. Paga-se bem.
COZINHEIRA - Precita-se forno
c fogão, ordenado 100 000 -
Av. Bartolomeu Mitre, 6471503
leblcn.
COZINHEIRA - TrivianiíTo--
Ouáse todo o serviço ile caiai.
Referências, NCrS 103,00. Aveni-
<jjp Copacabana, 866, ap. 901.
COZINHEIRA - Píêcisíse poro
restaurante em Copacabana. Av.
Prado Júnior, 238, boxes II o 13
-í Copacabana. Sr. Naílton.

fl

OFERECEM-SE perteilas cozinhei-
ras, 2 recem-chegedas Santa Cata-
rina, forno e fogão, e outra tri-
viol. Tel. 42-393S.
OFERECEMOS cozinheiro da vá-
ria: categorias, c| ólimas referên-
ciaiiB,.documentos. Tel. 52-4604.
OFEREÇO cinco ótimas cozinhei-
ras escolhidas pela Agência Ale-
mõ. Olga - 37-7191. Forno, fo-
gao^ trivial fino e todo serviço.
PRECISA-SE - Cozinheira. Tele.
fone: 26-6827.
PRECISA-SE, p! cozinhar e passar
— Semana 5 dias, favor só seapre-
sentar pessoa competente, com
ref. NCrS 80,00. Tol. 47-4686 -
Joaquim Nabuco, 212, ap. 104.
PRECISA-SE d* empregada que
saiba cozinhar a lavar roupa p/
car,,.! estrangeiro sem filhos. Exi*
gem-se ref. Paqa-.n bem. — Rua
Sá Ferreira, 188, 404.
P R ECISA-SE perfeita cozinheira
em massas, doces e salgadinhos
para Embaixada; dormir no em*
prego. Ordenado NCrS 250,00. —
Tratar tel. 47-9091.
PRECISA-SE boa cozinheira para
casa três pessoas. Exigem-se car*
teira • referências. Ordenado a
partir de NCrS 80,00. Telefone
37-0059.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - Pre-
cisa-se rapaz maior, boa letra, no-
tisla p| serviços gerais. De prele-
rencia morando próximo à São
Crislóvõo. Traiar Av. Rio Branca,
81, 21.° ondar, o partir dos 8,30
horas. ¦_ .
ÃÜXIÜAR DiTeSCRÍTORIO - Pre-
cisa-se com redação própria cur-
so ginasial, idade 21 a 25 anes.
Apresentar-se hoje ã Praça Tira-
dentes, 77, 1.° andar (sola da
Irenle^a parlir de 10,30 b°«i:_

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - 15)
moca. - sendo duas faturista*
Salõrio d. 180 200,00 — Seleção
na Avenida 13 da Maio n. 47
- 11 ^"ondar^ ^_CIAM.
AUXILIAR PARA SEÇÃO de co
branca em firma americana — 2
vogas. Salário d. 2001250,00
Seleção na Av. 13 de Maio, 47
-".; 1 l.o ondar - CLAM.

AUXILIAR conl. cl prát. até 30
onos, 350 mil. Aux. escrit. dat
fiem cálculos prát. de cardex.
Av. Almle. Barroso, 90, sl 913,

AUXILIAR tle escritório - Exi
ge-ie bom datilografo. Tratar das
8 às 11 horas. Ülemá Roupas
Av. Mal. Floriano, 73, loja

Ç cn|r o.

ADMITIMOS! (2) auxs. escritório
dactilõgrafos (as), (1) correspon-
dente, (1) contínuo ci cart. assi-
nada, (1) operador Olivetti, (2
auxs. contabilidade e (1) motoris'
la p| entregas. — Tratar Av. Rio
Branco, 185, sala 1 021.

COZINHEIRA - Precisa-se unialf.RECISA-5E d1 .«"'nheira trivial
aue love e tenha pritica de co-!Ím! *. arrumadeira, certeiro . ro-

•linha: Tratar ò R. General Ve-|f""n5'"' „m,n'!r. '.-•"• ,ul,l"V>
_______ FIA... n _lk .- rm 

'emprego. Rua Dios do Rocha 35,

ADMITE-SE correntista prática de
banco. Encarregado L. Fiscais.
Aux. Pessool. Dat. (oi (o). Téc,
Contab. Correspondente. R. Mé-
xico, 111, s. 605.

tAigem-se referencias.

ÇOZINHEIRAr - Para iodo sorvi-
ço de família pequena. Exige-se
certeira. — Avenida Atlanlica,
T 880, ap. 401.
COZINHEIRA - Precisa-se, saben-
do^Jei. Orei. SO crz. novos. R.
A.:ilú..,60 (enlrado Alfredo Cho-
v''5_'-» S. Clemenle.

7INHEIRA - Preciso-se com
*HHt. sabendo ler. 80 mil. R.'^Angélica 

613, ap. 101.
SNHEIRAS - Prefcisom-se.
ãil-«e referencies. Traiar Av.

«bana, 664, loja 24.
COÍtNHEIRA — Preeisa-se na Rua
Bario de leoraí, 14, op. 801. Po-

^Hfel. Referências. Tratar so-
¦BBS parte da manhã.

COtlNflEIRA - Preciso-se no R.
I. curuijá n, 30, ap. 202, Tijuco.
COZINHEIRA - Preciso de forno!
Trazer .'documentos e referências.
Ordf-norfo elé 150 mil. Av. Co-

j.)0C0baít,a,__534,_op. 402.'vfozilÜ-IEIRÂ'"- 
Preciso para to-

'o 'tarviço 
casal só. Trazer mui.

íeas referencias e documen' 
X- rv. Copacabana, 534, ap. 402.
,'.*!NHEIRA - Paga-ot-NCrJ;,.,,
W, que saiba cozinhar, para
B senhora. Exigem-se referên-
¦Dormir no emprego. Telefo-
V-1333 

,,,CÕZI. JÇjRf, r errumedeirorT.
pielerns, 2J_m «p. 501. Pobo 90
vrnil. >.fôo wve baiana.

. pi Wi . -fce^jtabona;'

PRECISO de cozinheira, trivial
variado. Pago 100,00. Av. Co-
pacabana, 613-805.
PRECISA-SE de uma cozinheira na
Rua Visconde de Cabo Frio, 10.
— Tiiuca,
PRECISA-SE empregada com bas-
tante prática p| cozinhar e ar-
rumar, serviços leves — Paga _e
bem. Exigem-se referências —
Rua Inhongá, 33 — op. 502.
PRECISA.SE de cozinheira de for
no o fogão com prática — Refo-
rências o documentos. Paga-se
bem - Avenida Atlântico, 1 782
- op. 503 - Tel. 57-8747.
PRECISA-SE dc empregada para
casa de 5 pessoas; para cozi-
nhar o trivial s arrumar. Não tra-
balha aos domingos. Ordenado
NCrS 70 00. Trotor pelo telefone
34-0632 - Tijuco.
PRECISA-SE do empregada para
ajudar na copa e cozinha e que
durma fora. Rua Conde de Bon-
fim, 373, op. 301.
PRECISA-SE cozinheira tyjs ._]¦
ba cozinhar bem. Pede-se refe-
rencia — Rua Nascimento Silva,
339 — Ipanema.
PRECISA-SE_ de empregada com
boas referências, ijtiba cozinhar
Pogo bem. Trator Ruo Haddock'
Lobo, 98-B.
PRECISO tedo serviço para pes-
soa só. E/ijo referências ótimi*
— Tratar após òs 19 horas, Rua
Aperana, 64 - Leblon.

AUXILIARES - NCr$ 180-350.
10 vagas, prática pj datil., se
cretaria, faturista, aux. dep. pes.
soa!, expedição, op. Remington,
Front-feed. cobrador. Sen. Don-
tas, 117, gr, 223.
assTs"tente p? escritório -
Procurasse p[ filial em Sáo Cris-
tovão, moça solteira, c] pratica
em serviços gerais de escritório,
c noções de correspondência sim
pies comercial. Salário inicial de
250 mil. Tratar no centro, à Av,
13_de Maio, 33, grupos 614-3.
ASSISTENTE CONTÁBIL p/ sejio
de cobrança — Procura-se elemorv
to eté 35 anos c/ grande priti

terna, inclusive tf prítici em
contabilidade. Semana de S dias.
Salário iniciei de 350/400 mil c/
reajuste após experiência. Pi
curar Sr. Renato na Av, 13 de
Maio, 23, grupos (14/3;
ÃSSISTENfFPÃRÃTCONTABIlIDA.
DE e seção do pessoal e conta-
bilid.de. Semana d. 5 dios • sa.
lirio inicial de 400 mil c/ rea-
juste imediato após experiência
Procurar Sr. Renato no Av. 13 de
Moio, 23, grupos 614/3.
ADMITIMOS - Moças - Dat., Esc
Dot., Recep. Dl, Várias. Vagos.
P| Cent e Z. Norle. 160 200, Mo-
ços. PI Serviços externo, c| 3.°
Gin., B| Aporêncio, Av. P. Vor-
gos, 435, tj 605.
ADMITIMOS - Secrt. Dot. Cor-
resp. 400, esteno port. e espo-
nhol. P| Cenlro. PG bem. Semono-
no de 5 dios. Av. Pres. Vorgos,
435, s!605.

.1
vf^-^âs**mm^^^¥^m

ADMITE-SE - Rap. far. dat., esc.
dat., correntista, contb. dal., Op,
Front. Feed. 150 250, correspod.
Noç. de fal. 300 contodor. C/
lee. e prol. 400- Av. Pres. Var-
gos, 435, 2.1Ç05;
/UXILIARES principiantes. Prepa
rose em nossos cursos para ser
encaminhado e bons empregos.
Venha ossislir 1 semono grátis.
R. Dias da Cru;, 135, s:223.
MOÇAS - Ãu"x. pessoal, 300j
datilografas, c.'<xn registradora.
Residindo em Copacsb. Balconiv
tss. Rua dat Marretas 40 sl. 304.

REFORMADOS - Firma com boas
representações, oferece oportun
dade a oficiais reformados ou c
vis aposentados. Tet. 42-8368.

VENDEDOR — Precisa-se porá io-

ja de móveis com práfies. E*i-
ge-se referências. Tratar na Av.
Mal. Flo_nono,_135_—JLoja.
VISITADOR (A) - Admitimos mo-
ft • rapazes cj ginásio p] visiUs
a domicilio, possibilidades de ga-
nho superior e 600,00. Exigimos
boi epirtncta, damos curso de
vendas. Araújo. R. Assembléia 32,
s/loja 9/18. 

ADMITEM-SE moças e rapazes de
boa aparência para cargos inter-
nos e externos. Sei. è R. Fco. Ser-
rador, 90-1 502.

CHEFE Almoxarifado c| prática
comprovada, em carteira,,:al. 700,
idade 25 a 40 anos. Cia. Sufsá
admite p! Z. Norte, Av. Rio' Bran- ;jjS simples, semana de 5 dias
co, 185, sj 1021. Apresentar-se com documentos .IPRECISA-SE d. meio oficial pin-

EXPEDIÇÃO-;-.Pessoa c| boa u* referencies, i Rua Sio Francisco;Jor. Trav. Leopoldino Oliveira n

ligrafia e prática em emissão dej Xavier. 862-F.
notas fiscais.

Engenho_ Nôvo, 222!_Jacaré_
fdRNÉÍRO MECÂNICO - Preciso.
se de bom torneiro mecânico com
algum conhecimento de ferramen-

lixador,
Teixeira,

DIVERSOS
APONTADOR - Precisa-se para
firma neste Estado, c| prática de
cálculos de horas extraordinárias,
Comparecer na Av. General Jus
to n. 275-B — 8.° andar, grupo
805.

ENCARREGADO" -"Preci"
sa-se para fábrica de
inst. comerciais e esqua
drias. Tratar Av. Itaoca
n. 1 939, galpão C, com
Sr. Joaquim. (B
BOMBEIRO — Admitimos profis.
sional competente para trabalhar
horário integral. Idade até 40

nos. Sal. 1501200. Av. Pres.
Vargas, 529118.0. ^^^
COSTUREIRA - Fábrica dc boi
sas, maletas e pastas de plástico,
precisa costureira c| prática. Rua
Senhor dos Passes, 108 sob,
FÕGÜLSTÃ~~Preciso-TeTApresen-
tar-te munido de documentos. —
Rua 29 de iulho, 158 - Bonsu-
cesso.
INDUSTRIA de plásticos necessita
de caldelreíro, exigindo prática
mínima de 3 anos em carteira as-
sinada, curío primário completo

carteira de operador de caldei-
Não se apresentar quem não

tisfizer as exigências acima. —
Tratar na Av. Brasil, 2 064, quar-
ta-feira, das 10 às 12 horas.

Horóscopo
Trot. Mnzurka,

T
-3;

LIMADOR - Precisa-se com prá-
íica em acabamento de peças fun-
didas. Rua 24 de Fevereiro, 79
— Bonsucesso.
LIMÃDORES — Preclsom-se para
obras de ornatos do bronxe. Apre-
sentarem-se com docutn. e refo-
rênc. Rua Adriano, 115,

MECÂNICO..-" DE ,AUTO-
MÓVEL — Admite pro-
fissional com experien-
cia em mecânica leve.
Bom salário inicial com-
parecer à Rua Coronel
Cabrita, 57 — São Cris-
tóvão.

Seus problemas sentimentais ^f
durante o «Ila (le.liojc não deve- ^^
râo trazer-lhe grandes novida-
des. J:i para as transações terá
melhores chances.

Capricórnio (21-12 a 20-1) — Número de sorte: 77,
Côr: cinza. Pedra: turquesa. Os aspectos no am-*
biente de trabalho, pedem calma e compreensão^.
Nos assuntos do lar, boas alegrias poderão ocorrer,'
Aquário (21-1 a 20-2) — Número de sorte: 19. C6r:;
café. Pedra: jacinto. Aguarde uma noticia agra-,
díivel durante êste dia no ambiente de trabalho.
Quanto ao coração não espere levar as coisas como
se apresentam, pois quem não luta nunca rea-
liza. ¦
Peixes (21-2 a 20-5) — Número de sorte: 50. Côr:.-.
vermelho. Pedra: ametista. Poderá haver uma
mudança nos seus negócios, o que fará você íicar
um pouco triste, mas não se preocupe, pois será
coisa passageira.
Aries (21-3 a 20-4) — Número de sorte: 8. Côr:*
creme. Pedra: rubi. _ bem provável que hoje vo-
cê não consiga resolver nada do que planejou,
mas como Roma não íoi íeita em um dia, você
pode muito bem esperar passar êste período.
Touro (21-4 a 20-5) — Número de sorte: 74. Côrt'
lilás. Pedra: safira. Muito cuidado com as aven-i
turas sentimentais. Tenha firmeza nos assuntos
profissionais para realizar seus intentos.
Gêmeos (21-5 a 20-G) — Número de sorte: 25.
Côr: musgo. Pedra: esmeralda. Esteja alerta,
quando lidar com pessoas que náo sejam de todo
conhecidas, porque há indícios de tristezas _ abor->
recimentos por falta de cumprimento de palavra.-.:
Câncer (21-0 a 20-7) — Número de sorte: 43.:
Còr: gelo. Pedra: ágata. Tenha o máximo de cui-
dado com as transações e operações que fizer ho-
je, porque estará sujeito a prejuízos e discussões.
Leão (21-7 a 20-8) — Número de sorte: 28. Côr:
violeta. Pedra: brilhante. Êste é um dia em que a
compreensão deverá imperar nas trocas de idéias,
no ambiente de trabalho ou no lar, caso em con-
trário terá crises e atritos com pessoas, que mui-.,
lo lhe valerão no futuro.
Virgem (21-8 a 20-9) — Número de sorte: 6. Cór:
cinza. Pedra: granada. Muito cuidado com as
Inovações e os planos que tenha em mente, por-'
que poderá não ser muito bem recebido pelos seus
superiores e colegas de trabalho.
libra (21-9 a 20-10) — Número de sorte: 87. Côr:1
bordeaux. Pedra: lápls-lazúH. Quanto menos-
íalar de seus projetos, melhores chances terá de
realizá-los e obter resultados satisfatórios.
Escorpião (21-10 a 20-11) — Número de sorte: 34.
Côr: grená. Pedra: água-marinha. As perspecti-
vas para as realizações são ótimas, seja expedito
e conseguirá resultados muito bons neste dia.'Saffilário 

(21-11 a 20-12) — Número de sorte: 12.
Côr: marrom. Pedra: topázio. Aja com sagacida-'
de e colherá frutos muito bons, isto com relação às
suas atividades profissionais, para o ambiente do
lar deixe que os seus planejem, assim não terá
aborrecimentos.

MAQUI. ISTA
fábrica de assentos sanitários. R
General_ Belford, 190-C
PRECÍSA-SE de bombeiro c. prá
tica comprovada. Horário notur
no.-24 'de Moio, 25._PôsJo_Dircr;
PINTOR PARA PISTOLA 

"

Precisa-se paro; PRECISA-SE de costureira
boutique, que saiba bordar e cos-
turar. Pede-se referência. Rua EÍa-
malho Ortigüo, 12, 9.° andar.

BARBEIROS - MANIC.
Preci. t-tttít

i COZINHEIROS - LANCHEIROS -

jConfaiteiros 
— copeiros — Preci-"

, samos na Churrascaria Nab^tia
i— largo do Machadon. 39-A
COZINHEIRÕ"pãra~casã 

"diTfãniniíi

I— Precisa-ie que saiba o trivial
i variado » tenha referências. Tel,

sa.se. Tretar na Rua Carlos S.ldi, AJUDANTE DE CABELEIREIRO -j 46-8284.
261, 2,o andar, Cair,. Telefone Precise. R. Gustavo Sampelo, 576. CÓPE(RG. _. prec|».„ pare len-
28-5684. l AJUDANTE - Prscisa-se rapai dej chonete com prálica. Rua Esl»-

iPRECISA-SE d.
/tor. Trav.
1378 - Turi

olicial

rífico.
194.

ramo de frigo-
Tratar Rua Pedro Alves,

FUNCIONÁRIO FEDERAI, nivel
universitário aceita emprego no-
turno. Carla para o n.° 103 710,
na portaria deste, '."J o rifai.

RAPAZ - Precise-se no Uborató-
Vits, menor, com instrução

secundária, datilografo, com óti-
mas referências — Av. Marechal
Rondon, 1 971. - Tels. 49-1298,
49-1299 e 49-4562.

VENDEDORAS - Fabuloso serviço
externo em equipe ou individual,
artigo de grande aceitação, co-
missão excepcional e promoções.
Avenida Treze de Maio, 23, iala
604. Atendimento das 9 às 11
horas.

RAPAZ para escritório, que co-
nheca serviços gerais, precisa-sa

Rua Sete de Setembro, óó.
12." andar.

VENDEDOR — Precisa-se para es-
quadrias de alumínio. Tratar na
Rua Cáceres, 18 — Jacaré.

BALCONISTAS
BAtCONISTA com prática de cama
. mesa, preciso 2. Rua Senhor
dcs Pas:os, 167.

BALCONISTA de tecidos Casa
Nunes. Procisa-s» na Av. Subur*
bana n." 10 386. Cascadura.

BALCONISTAS - Precisa-se coni
prática em armarinho. Figueiredo

Msflalhães, 121-A.
BALCONISTA - Precisase com
prática em mercearias. Ambos
os sexos. Tratar na R. Gen. Jo-
sé Cristino, 66 -- S. Cristóvão.
BALCONISTA — Precisa-se uma
com prática e cartsira para loja
de roupas feitas, que more per-
Io, Av. Alaulfo de Paiva, 644-A
— Leblon.
BALCONISTA — ÃAôça maior com
prática roupai para criança e, re
cóm-nascidos. Rua Barata Ribeiro
468-A.

PADARIA — Precisase balconista
com prática. Rua Real Grandeza,
326.
PRECISA-SE de balconistas ho-
mens com bastante prática, para
trabalhar com cereais. Tratar à
Rua Escobar, 72 — óau Cristóvão,
St. Arthur.
PRECISA-SE de um balconista com
prática. P.inificnção Hermínio Ltda.
Av. João Ribeiro, 193.
PRECISA-SE de balconista para pa-
daria, Av. Edson Passos n.° 42
-- Usina da Tijucn. '
PRECISA-SE balconista coniÉ prá-
tica dc padaria e confeitaria na
Rua Voluntários da Pátria, 318
— Botafogo.
PRECISAMOS de caixeiros com
prática de armazém — Av. Copa
cabana, 791. Felício.

CONTADORES
PRECISA-SE de moça contadora,
pj trabalhar em escritório de^ ind.
de móveis, com boa aparência.
Av. Francisco Sá, 852-A — Bel-
ford Roxo.

DACTILÓGRAFAS -
ESTENÓGRAFAS -
SECRETÁRIAS
DATILOGRAFA. Firma estrangeira

VENDEDORES ambulantes. Venda
em carrocinhas de Coca-Cola nas
praias. Tratar Rua São Clemen*

n. 195.

VENDEDORES (AS) - Poderosa
firma em expansão oferece opor-
tunidade única a elementos de
ambos os sexos. Damos treina-
rnento especializado. Clientes in-
dicados e amola cobertura publi'
citaria. Não é consórcio. Diária-
mente das 7 às 11,30, Av, Min,
Ari Franco, 109, s| 209 - Edil
Mathilde, Bangu ou R. Senador
Dantas, 117, gr. 1 709:1 727.
VENDEDORES - Bebidas. 30%
da comissão, Av. Nilo Poçanha
n.° 1191/93 — Duqu. do Caxias. D.

MEIO expediente — Moça fina,
ed. (19 anos)/ estudando línguas
procura trab. em boutique. 2.

^'^Ilr?iL'!_í!i_',.7-i6?0A_
MOÇA — Agência Public, precisa
para contato. Exigem-se boa apa-
rência e desembaraço, que saiba
escrever à máquina. Semana de 5
dias — Av. Pres. VargaJ, 435.
sala 2104^
OFERECE-SE senhor bras. pl serv.
de contato, relações públicas,
«tendente etc. cj doe, refs. Cos-

36-6460.

bca aparência, saiba enrolar ca-
belos. Pags-se salário, preferên-
cia menor, Copacabana, 796;301,

. Ana Maria. ^^
TORNEIRO para madeira,_ profis- J™Ld'i.P'[,'off„!UJ,?U'í'I*: AVENIDA' SUBURBANA: n. 10 002,
sional, precisa-se - Av. Mem de 

^£.?™,.™,P0 
<"i^ '"Spu, 

Pau !"'« 307, srecl.a*, d, chaleirei!ci it para trabaino. iratar na nua Kau- . ,
- ha Barros, 296 - Vicenle de Car-\" «,"»nl«.. ¦ <""a ajudante da-

valho - Sr. Roberlo - Paaa-se »embar»;ada.

bem. :BARB6IRO p\ efelivo p| de um
[pj salário e comissão. Rua Ba-
rão de Bom Retiroí 1 914.

Ria Conde de Agrolongo,ITaT" IBARBEIRO — Preclse-sei Tratar na
Emílio Zaluar n.ü 4, Ramos.

Júnior,
Salvador.

36-B Praça Sii o 5

COPEIRO - Precisa-se
í;io_Hr,inco,_201

COPEIRO com prálica -
se na Rua Frei Caneca n

Av. Rio

Precisa-
92. -

SAPATEIROS
FABRICA DE CALÇADOS - PredrlpINTOR - Precisa-se de um meio-
sa-ss bons cortadores. Paga-se 1'õfJdaL — Rua Araxá, 40. — Gra-
bem, Rua Conde de Agrolongo,ljaú,
870 - Penha. \_i_.,__ __~J_—.:_i_--iT_-__-~.j**,*.1! Rua
INDUSTRIA DE CALÇADOS
Precisa-se d* bons viradores t
chanfradores — Paga-se bem. —
Rua Goiás n. SM-B - Pia.
dade.

PRECISA-SE de caldeireiros
dantes práticos.

709.

: 5

PRECISA-SE garoto até 14 anos
para pensão na Avenida Gomes
Freire, 579. 
PRECISA-SE de 5 balconista e 5
vendedores. Salário 150,00, Rua
Monsenhor Castelo Branco, 66-A

- Jardim América.
RAPAZES. Aux. pessoal, 300. co-
bradores. Boys, aux. contabilida-
de, auxiliares de escritório. R.
das Marrecas, 40, s. 304 .

MONIADOR de calçados - Preci-
sa-se para obra de senhoras. Fir-
ma: E;t. do Sapê, 365_ Rocha
Miranda.
OPERADORES(AS) F. Feed, Oli-
vel ti ruf, National p| centro Bo-
tafogo (Olivellil, Z. Norte. 200,
300,00. Av. R. Branco, 151, i|
]oia, s|_09J
PRÊCISÁ-SÈ - Montadores e co-
ladores de sola. Av. Monsenhor
Felix, 420-A - IrajL

PRECISA-SE de pespontadores ex-
ternos com prática para à Rua
Goiás n. 32. — Engenho de Den-
tro.

REEMBOLSO - Procuramos em-
presa ou comissário para entrega
de pequenas encomendas. Av.
Passos, 115 sala 915. Tel.: ....
23-4680.

SENHORA c| nivel sup., aliva,
resp., deseja trab. Secrcr. Curses
Colégios, Clínicas etc. 47-6007.

Laurinda.

PROFISSIONAIS PE INDÚSTRIA
METALÚRGICOS
SOLDADORES
APOSENTADOS - Militares ou
quaisquer pessoas com tempo dis-
ponível. Precisam-se ürqente. -
Possibilidade de alé NCrS 30,00
diários. Tratar Rua Quitanda, 3,
sala 512 - Castelo.
SOLDADOR — Precisa-se para sol-
da elétrica i oxigênio. Tratar na
Rua da Regeneração n. 55, Bon-
sucesso.

CARPINTEIROS -
MARCENEIROS
CARPINTEIROS-MARCENEIROS -
Precisam-se que tenham muita
prálica em instalações comerciais
e conheçam bem serviços em fór-
mica e balcões frigoríficos. Pa-
ga-se bem a quem tiver compe-
tência. Apresentar-se na Rua Ma-
ria da Glória n. 160, Ramos, lado
da Av. Brasil. Praia de Ramos.
Esta Rua faz esquina com a, Rua
Gérson Ferreira.
CARPINTEIROS e marceneiros pa-
ra instalações comerciais, preci-
sam-se à Rua Regente Feijó, 95-B
com Sr. Luis. Diária NCrS B,00.

CARPINTEIROS - Banco. Precisa-
mos bons profissionais. Apresen-
tar-se cem documentos na Rua
Barão São Francisco, 212-A. Tel.
38-2393, com Sr. Regai.

CARPINTEIRO - Preciso p ra uns
15 dias, biscale, pago 8,00 por
dia, não pago dias de folga. —
Rua do livramento, 145 e 163.
CARPINTEIROS DE FORMA, Pra-
ciiam-se bons oficiais para obra,

internacional procura moça ãxí
mia datilografa. Horirlo p| tra<
balho de 9 it 17 c[ semana dê
5 dias. Salário inicial de 300 míl
cj reajusto após experiência. Pro
curar Sr. RENATO na Av. 13 de
Maio, 23, grupos 614-3.
DACTILÓGRAFA - Preclsa-se dl
uma, com pritica de serviços de
escritório. Tratar na Av. Amaral
Peixoto. 199 - D. Caxias, RJ -
DUCAUTO.
DATILOGRAFAS (OS), rapaz c|
técnico contábil. Boy atá 15 anos
4.o ginásio; 10 escrituráries; 12
caixas dinheiro, moças,- 15 re-
cepcionistas, cj datilografia; 6
vendedoras magasíne; aux. pes-
soai; nolistas, calculistas, Inici-
anta faturamento rapaz; meca-
nógrafa c| tec. contábil; diversos
cargos; pedimos ginásio comple.
to e ; boa apresentação; serveri-
tes c| diploma primário; Largo
Carioca, 5, s. 209.
DATILOGRAFA - Pequeno escri-
tório de grande firma paulista,
no^ Centro do Rio, procura com
prática e aparência apurada. Mi-
guel Coulo, 23, sl 703, Dina.
DATILOGRAFA - Para escritório
comercial, procura-se uma, que
seja desembaraçada. Tratar de 9
ás 12 horas. Av. Presidenta Var-
9at, 542, grupo 1114.
DATILOGRAFAS égeis rapidez 180
loques. 250,00, bem reg. 200,00
regulares 150' 180.00 centro nor.
le. Av. R. Branco, 151, si loja,
ai 09.

do, 3S1, Andarai.

CARPINTEIRO para instalação co-
mercial. Precisa. R. do Mercado
11 - Praça XV. Sr. Pablo.
ESTUCADOTi ¦ ¦ Preciso de 2 para
trabalhar em Jaú, c| ferramentas,
amanhã na Av. Maracanã n.°
1 334. tratar cl Oscar.
FABRICA DE MOVEIS - Pracisa
te de lixador competente — Av.
Suburbana, 8 996 — Piedade.

MARCENEIRO - Precisa-se com
conhecimento para lambris • ar-
marios de cozinha e outros ser-
viçosa Tratar com Joaquim na R.
Visconde de Cruzeiros, 150, 1 101,
Junto à Marquês de Abrantes.
MEIO-OFICIAL e que trabalhe em
serviço de serralheria — Rua Ma-
noel Cavsnelas n, 123 — Brás de
Pina. Tratar com o Sr. Jorge ou
Sr. Angeto.
MARCENEIROS - Preclsem-se de 2
oficiais que tenham ferramentas,
para serviço permanente. Pro-
curar Dr. Sérgio, ou Sr. Celino,
na Rua Conde de Bonfim, 6B5,
!o|a 2, entrada pela garagem.
PRECISAM-SE marceneiros na R.
Pedro Américo, 184. Tel. 25-7050
— Silva.
PRECISA-SE de luslrador. Rua Vis-
conde de Pirajá n.° 291, loja.
PRECISA-SE de o_ciaf~d» serra-
jhei.ro. Rua Sa Freire, 127. _
PRECISO de 

"lustrador 
d! cata de

móveis, exijo referências, R. Sâo,
José, 54. Tel. 223281. •

PRECISA-SE marceneiro, car pin-
teiro. Rua Conde de Bonfim n,
170-A - Loia.

OPERÁRIOS - MESTRES
- CONSTRUÇÃO CIVIL
CONSTRUTORA ¦
ro profissional.
42-6560.

- Precisa pedrei
Informações tel.

PRECISA-SE de cortadores de pe-
les com prática para _ Rua Goiás
n. 32 — Enrenho de Dentro.

POLIDOR - Precisa-se com prá
tica de 2 anos. Rua 24 de Fe
verf-iro, 79 — Bonsucesso.

Rua Cachambi'BARBEIRO competente, precisa-se
na Rua Toneleros, 173-A — Copa-
cabana.

PARA fábrica de letreiros de piás-
tico, precisa-se de um para 1o-
dcs os serviços e outro que ts-
nha alguma prática de solda elé-
trica. Rua Goiás, 962, depois das
14 horas.

COZINHEIRO competente. Preci.
sa-se. Rua Calete, 38-B.

COPEIRO BAR ¦
Precis.vse. Rua-
rela n. 5.

- Com prática. —,
Raimundo Cor-

p] venda de café
comissão. Travessa

17 - 7.0-.

CABELEIREIRA com pratica.
Precisa-se só com boa aparên- GARCON
cia na Rua Barata Ribeiro n. 87
sobreloja 201 — Procurar TÂNIA
CABE LE IRE I RÁ(Õ) - Precls a-se <y
muita prática e boa aparência —
Av. Copacabana, 387, ap. 208 —
Tel. 57-5459.

EMPREGADO
em edifícios
cio Ouvidor,

EMPREGADO-para-bar com bas-,
tante prática, Rua Santana, 150.

Pracisa-se na Estra-
da Velha da Pavuna, 930-A • B.

PINTOR — Precisa-se para ofici-
na de refrigeração. Apresentar-se
com documentos à Rua Tenente
Possolo, 33.

PRECISAMOS de oficiais corta-
dores e caixeiros para balcão.
Semana de 5 dias. Repouso re-
múrtérado. Bom ambiente de tra-
bn lho. Ótimo salário e anota-
çao em carteira profissional. —
Tratar R. D. Pedro Mascarenhas
17, s;loja. Catumbi.
PRECISA-SE pesponladeiras calça-
dos senhoras, tipo esporte. Tratar[ÇfO
Rua das Amei ist as, 145. R. Mi-
randa — Calçados •-Windsor.

PRECISA-SE montadores obra es-
porte, ponto de máquina, pas-
sa-se bem. Rua Itabira, 454 —
(Itatiaia) — Duque de Caxias.

PRECISA-SE- frlzàddr ' 
para obra

de calçados finos de; senhora. R.
Marquês de Abrantes, 162.

PRECISA-SE de operários para in-
dústria de plásticos exigindo prá-
tica mínima de 2 . anos em in-
dústria, curso primário completo,
com experiência em máquinas que
operam com vapor. Não se apre-
sentar quem não satisfizer as exi-
gencias acima. Traiar na Av. Bra-
sil, 2 064 - Quarla-teira, das 14
às 18 horas.
REPUXÃDOR - Precisa-se de um
que tenha bastante pratica ne
serviço de alumínio e latão. Se*
mana do 5 d., Rua Adriano, 115
— Todos os Santos.

OFERECE-SE uma senhora para co- .
zinhar em botequim, na parte da
manhã com carteira e referências.
Tel.: 48-4302. Chamar Dona Do-
ores,

CARPINTEIRO e Estucadores --
Precisa-se — Rua Grajaú, n. 19B
— Tratar Sr. João.
ENCARREGADO OE OBRAS -
Prática de estrutura. Tratar na
Rua da Assembléia, 61 — 3, an-
dar. Horário das 16 às 17 horas.

ELETRICISTA para construção,
competente. Falar c] Sr. Mário.
Rua da Assembléia, 33, 4,° an-
dar.
ESTOCADORES - Precisam-se. Pa-
ga-se por metro, Rua Pereira Soa-
res n.° 40 — Aldeia Campista.
ESTUCADORES - Precisam-se -
Tratar à Rua do Ouvidor n. 104
- 7." andar.
ESTUCADORES - A firma Riben-
boim Eng. Ltda. precisa de estu-
cadores para a sua obra à Rua
Prudente de Morais n. 660, em
Ipanema., Tratar diretamente na
obra, com o encarregado Sr. Rol-
dão, Paga-se bem.

PRECISA-SE de acabaclores de bal-
cão p! sapatos Luiz XV, Rua Sil-
va Rabelo n." 58, Méier.

VIDRACEIROS - Precisamos. Tra-
zer documentos. Procurar Sr. Laér-

)_ Joaquim Palhares, 567
(Praça da B'ind_eira2:

CABELEIREIRA - Precisa-se urg.
Dá-se boa garantia, Av. Copaca-
bana, 820201 - Sr._Freilas.
BARBEIRO — Precisa-se de um
oficial de barbeiro à Rua Cardo-
so Marinho, 8. Paga-se 60% —
Santo Cristo.

ENSINA-SÉ manicura, fornece ma-
teríal. Tratar das 20 ãs 22 horas,
de terça a quinta. R. Voluntários
Ai Pátria. 354. - Dona Nadir.

WANICURE.- Preclsam-se 2 de
boa aparência e que trabalhem
bem, para salão de luxo, I para
dia e cutra para noite. Tratar
tcl. 57-6247. 
MANICURE competente — Preci-
sa-se. Rua do Riachuelo, 276,
osbrado.
MANICURA — Preciso para bar-
beiro, boa aparência e bom tra-
balho. Praça Senedelo Correia,
7-B — Copacabana,

PRECISA-SE de um lancheiro com
bastante pratica em pizza salqa- ,
dinhos em geral. Rua Euclides
Faria, 50, Ramos:

PRÊC"ÍSX«S€~*íãncheiracopeiro e ,
moça p| caixa de café e charu-
taria. Exigem-se referências à R.,^
Sanla Luzia, 735-A Depois
das 8 horas.

PRÉCISA-SE de um empregado c|
prática para copa de botequim, „
Rua Maris e Barros, 10.  -

PRECISA-SE copeiro com práti-"*
ca __ praça Tiradentes n. d7 —
Café Bar do Rjo. '**

PRECISAM-SE empregados para-.
trabalhar em hotel e uma Cozi-
nheira. Rua Senador Danlas, 46.

PRECÍSA-SE uma aiudante com
prática para pensão. Não traba-
lha aos dominqos. Av. Mal. Fio-

io, 56, sobrado. _

ÇFDV/imÇ fíFPAIÇ — Ar)-!PRECISA-SE cabeleireira com pra

mite serventes com ex-
periência anterior em fa-
x i n a de empresas ou
condomínios. Compare-
cer à Rua Coronel Cabri-
ta, 57. São Cristóvão.

OFÍCIOS E SERVIÇOS
ALFAIATES - COST.
ACABADEIRA para calças sob me-
dida. Precisa-se, Av. N.S. Copa-
cabana n. 709, s] 1 105 - Pro-
curar Sr. Chames.
ACÃBÃDEIRAS - Precisa-se de
duas com grande prática em «ca-
bamento de vestidos, Rua Uru-
guaiana, 72, 2.° andar. 
ALFAIATE buteiro desembaraçado
e aiudanles. 13 de Maio, 23, 19.°
sndar, sala 1 923.

ALFAIATE - Precisa-se de um
bom oficial de paletó, pede-se
amostra. Paga-se bem. Rua Del-
gado de Carvalho, 87, ap. 402,
Largo da Segunda-Feira.
BORDADEIRAS -À MAQUINA -
Precisa-se com prática, para pon-

Ito matiz, cheio, para monogramas.
LADRILHEIROS p| azuleios, paga-iTrazcr amostras e documentos.
mos bem. Estrada Vicente de Car- Paga-se bem. Rua Visconde de Ca-

lho, I 500 -
com Sr. Israel.

Praça do Carmo,

OBRA — Precisa de vidraceiros
competentes. Trazer documentos e
apresentar-se ao Sr. Laércio, à
Rua Joaquim Palhares, 567 (Pra-
ça da Bandeira).

Botafogo
Fabrica de ves-

roupas sport,

W?E jA-^t-"de:=

ravelas n. 134.
COSTUREIRAS/-
tidos conjuntos
precisa com bastante pratica, —
dn-se para casa. Rua de Santana,
64 — Centro.
COSTUREIRAS Precisam-se com

COSTUREIRA, prec. compelenle,
roupas rapar e senhoras, casa e
comida, Ordenado a combinar.
Av. Copacabana. 542, ap. 1008.
Mauro. ;_•

MOTORISTA - Precisa-se. Tratar
Av. Nova Iorque 37-4-A — Bonsu-
cesso.
MANICURA com prálica - Boa
aparência. Dá-se garantia. Rua
Gonzaga Bastos n. 20, L-C.

MANICURA E AUXILIAR DE CA-
BEIEIREIRA com pralica. Orde-
nado ou comissão — Rua Barata
Ribeiro n. 87 - sobreloia 201
— Procurar TÂNIA.

COSTUREIRAS - Precisam-se n
Rua Major Fonseca, 25 — Sã
Cristóvão.

COSTUREIRAS - Admi-
te profissional com ex-
periência fábrica de ar-
tefatos em couro e piás-
tico. Comparecer à Rua
Coronel Cabrita, 57 —
São Cristóvão.
ENFESTADOR - Precisa-se para
confecções de senhoras, c pra*
tica — Av. Gomes Freire n.
196 r-:¦»<»" ANDAR. _-
FECHADÉIRAS de blusões com prá-
tica de fábrica, precisamos. Rua
João Vicenle, 71 em frenle è
Estação_ de Madureira."__

FABRICA DÉ CALÇAS - Preci.
sa-se de calcoiras e costureiras,
cortadores e moças menores com

Domingos Ferreira, 76-A, com D.
Mariana, 36-4020.

PRECISA-SE rapazes para aiudan-
tes cabeleireiro com prática. Tra-
tar na Rua Inhangá, 40-A — Tel.
57-4908 - D. Dllza,

MANICURA - Precisa-se trabalhe
bem. R. ,General Glicério, 445,
loja - 25-5934. 

PRECISA-SE de uma aiudante dc
cabeleireira com prática, Rua Ge-
neral Roca, 440-B. X

PRECISA-SE barbeiro. Rua Profe
sôra Esler de Melo, 260-C - Bei

ca.
PRECISA-SE'
cabeleireira
ruças. Rua
sala 103.

de uma aiudante di
com prática em pe
Barata Ribeiro, 418

PIÃO DE COZINHA -
Rua Álvaro Alvim 27
dia.

Precisa-se.
- Cinelãn*

PRECISA-SE um garcon. Rua Joa-,^
quim Pa]harcs,_13 — Estácio.  .
PRECISA-SE mágarefe para res-
taurante a Rua da Concelç.o, 5Q.

PRECISA-SE de Torneiro para
trabalho noturno, só ser^e com
referências. Rua São Carlos, 311

Estácio.
PRECISA-SE cozinheira^ ou cozi-
nheiro, cort* muita prática. Bara*
ta Ribeiro, 354, L. C. ,

PRECISA-SE de um copeiro c| bas-
tante prática e pedem-se referên-
cias, Rua Barala Ribeiro n. 354-C.

PRECISA-SE dê moca para o ca- .
fezinho e garcon. Av. Mem de
Sá, 17 — Cenlro- ,:

PRECISA-SE de cozinheiro ci prá.
tica para restaurante. Rua Sinuti-.
ra Campos, 57.

PRECISA-SE Garcon e Copeiro,
com prat. no ramo de bar. Av.
Brasil 12 698, Rua 10 l| 107 -
Merc. São Sebastião:

PRECISA-SE de um garçom e um
ajudante de cozinha, Rua Sena-,
dor Danlas, 97, sobrado. i

PRECISA-SE de um rapaz de bo».
aparência, com prática de bar,
Tel.: 26-0391. _"

PRECISA-SE de um oficial de t»r-ISfA-„Sfr, ^fih*.m VZ
beiro. Traiar ^ Uruguai, ,92 \p<««. Par. kb.lh.r, .^ p»
- N. Iguaçu, em frenle a pon-|«'°rjo d> ub4j 414 _ P,aç, d.

Bandeira.le da ACISA, km 15.
RAPAZ de 16 anos,
para aprendiz em salãi
leireiro. Av. Copacabana, 330-A

DESENHISTAS

LETRISTA — Precisase com pra-

o dr.eC'ca°he'l PRECISA-SE cozinheiro para bo-
'tequlm - Rua Leopoldina Rego,

374-A - Olaria.

PRÉCÍSA-SE de gaiçom e Üm co- 
'

peiro que entenda de salão, com

prálica para trabalhar à noile em
lanchonele. Paga-se bem, Rua Eu-
-t- 1-. c..-- OT D_,.f.t

r-pintores prutis
sionais. Rua Curupjjtj n, 595.
PRECISA-SE de bom pedreiro, po-
de estar pelo Instituto, Rua Car-
los Vasconcelos n. 89.
PINTORES - 

"Precis"a-ie~ 
de S.

Tratar Largo da Carioca, 5 —
308.
PRECISA-SE de servenles e car-
pinteiros de fôrma, obra da Rua
Barão de Ubá, 173 — Praça da
Bandeira.
PRECISA-SE de bombeiros, apre-
sentar-se às 7 horas, munido de
ferramentas na Rua Inhangá n.°
15.
PEDREIROS - Precisam-se - Tra-
tar à Rua do Ouvidor n. 104 —
7.o andar.
PEDREIRO - Precise-se, Rua Vo-
lu_ntártos_ da Pátria._360.
PRECISA-SE de pintores para tra-
balhar em jaú, apresentar-se com
documentos e roupas para come-
çar a Irabalhar — Rua Primeiro
de Março, 64 — Correio Geral.
PEDREIROS precisam-se de 2 pe-
dreíros para serviço permanente.
Procurar. Dr. Sérgio ou Sr. Ce-
fino na Rua Conde de Bonfim,
665, loja 2, entrada pela ca-
ragem.
SERVENTE para obra, com conhe-
ciminto, pintura, precisa-se. Rua
Tavares Bastos, 79, Catete. Tra-
t^r deonis das 10 hora..
SERVENTE - Precisa-so p.ra ob'a<
- Rua Ménicn, 164, porlarij, das
17 as 18 horas.

bastam .—prarça—põra—cuiiinuog?
de senhoras. Tratar Av. Copa-
cabana, 664, loja '14.

CÀICEIRÃ - Pn>cisa.s«rdã"êaícêi-
ra com pritlca. Paga-se bem —
Rui Néri Pinheiro, 299. Estácio
de Si.

=CHÇ pau

CALCEIRO — Admite-se um *pa-
gando uma vaga para trabalhar
por conta própria* no Ed. Santos
Vahlis. Tratar na Travessa Ouvi-
dor n. 26, 1°, sala 4.

COSTUREIRAS - Precisam-se pa-
ra alta coslura. Telefone 37-0689
— Sr. Luiz.
COSTUREIRAS e goleiras. Pre-
cisam-sé. Rua Teixeira Júnior, 428
— São Cristóvão.
COSTUREIRAS - Precisamos com
prática de pregar golas e man-
gas de blusões, é necessário ter
trabalhado em fábrica. Rua Joáo
Vicente, 71 em frente à Estação
de Madureira.
CONFECÇÕES - Precisa-se de* cal-
ceiros (as) para serviço interno.
Rua do Livramento, 138, 3.° -
Gamboa.
COSTUREIRAS -"Para rõupísTe
meninas, serviço permanente, tra-
?er referências. Rua Flack, 87 —
Est. Riachuelo.
COSTUREIRA - Oferece-se para
casa de tratamento — Ordenado
NCrS 100,00. Av. Copacabana,
1 049 ap. 301.
CHI.IUADEIRA « máquina, cem
pritica. Rua General Gustavo
Cordeiro de Faria, 79 — Benfica,

pfàtita flo HFffm»
hom.m - SEMANA DE CINCO
DIAS, ASSISTÊNCIA MEDICA -
REFEIÇÕES NO LOCAL DE TRA.
BALHO - Traiar com a Sr. Al-
VAREZ — Rua Ferreira Pontos
n. 550 — Andarai — Tel
58-2330.

OVERLOQUISTA e corladeira pa-
ra malharia com muita prática.
Precisa-se — Apresentar-se, quem
esteja nas condições acima —
lnf. Moncorvo Filho, 66, sala
202.
OVERLOQUISTAS com muila prá-
tica. Apresentar-se na Rua Tay-
lor n. 90.
PRECISA-SE de cõslureira com
prática. Paga-se bem. Av. Copa-
cabana n. 4351407. ¦__
PRECISAM-SE cortadores • aiudan-
tes para confecções masculinas
Tratar na Rua Pereira
54 - 67 r- Ramos.

Landim,

PRECISA-SE ajudante coslura. Rua
Visconde de Pirajá, 111, ap. 310.
PRECISAM-SE cainiseiras com
prática e bordadeíra a mão —
Av. Gomes Freire, 788:504.
PRECISA-SE de costureiras, bliT-
soes, camisas, cuecas cj prática.

jRua Buenos Aires. 307.
PRECISO de costureira compelen-'ts, 

poda dormir no local. Rua
IPaula Freilas, 32301 — Copaca-
bane.
PRECISO dc costureira ou aju-

!dante adiantada, Benjamim Cens-
1 tant, 43.

i_nsnno, oo — ò. Lnstovao.

ENFERMEIRAS -
LABORATORISTAS
ATENDENTE - Clinica infantil
necessita moças. Horário 24-48,
Rua São Francisco Xavier, 163,
instrução primária completa. Boa
aparência.
ENFERMEIRA - Oferece-se para
cuidar de doente. Tratar pelo tel.
256936, Elza.

PRECISA-SE de copeiro, lancheiro,
paitlélelro,,VRu»"Riachuelo, 60..--¦¦: •

SAO CRÍSTOVAO - Precisa-s. co. ,
zinhelia para lanchonete. — Rua
General Argolo, 230. ••'-

SÃxTcrTSTÓVÃO _~Precisa.se de ,
garcon. Rua General Argolo, 230.

CHOFERES E
MECÂNICOS

CASA DE SAÚDE NA TIJUCA -
Precisa de moça de 25 a 35
anos. que tenha prática de cuidar
rie doentes e durma no emprego.
Rua Conde de Bonfim. 497.

GARÇONS, COZINH.
E GARÇONETES
BAR precisa de moca com muita
prálica de café. Rua Conde Bon-
fim, 711.
BAR — Precisa-se de um empre-
gado, que tenha prática de b.r
c| caldo de cana. Podem-se do-
cumentos, à R, Matoso, 32-A.
COZINHÉTRcT^Precisã.se na Es"-
Irada Velho da JI^MÜ1.?30-^*-8*
COPEIRO oara café e bar sòmen-
te c[ prática e referencias, pre-
cisa-se - Rua Washington Luís
h. 51 -B.  

ÍCÓPCIRO - Precisa-se c| práti-
ca. Bar Bra/eiro. P. Botaíono n.

1340, loia L.M.

AJUDANTE MECÂNICO - c| pra- ¦

tica de carro a óleo, precisa.se a
Rua Sáo Miguel, 181 — Muda -

T i juca. ^ g;
AJUDANTE ELETRICISTA - Pre-
cisa-se à Rua São Miguel 181 —¦¦*

Muda - Tiiuca, com prática "t",.»
ro à _pj5°-_ __- .
CHEFE OFICINA VOLKSWAGIN .;„
eom pratica comprovada na rt- ,
d. - TI AN A' - Av. 2B de Se.
tembro, 86 - Milton - Dep.
Pessoal. .
CAPÓTeTRO com prática em esto. '

lamento de carroçaria de ônibus,..,,
c(ue corte e costure, Rua Euclides
Faria, 170 - Ramo

ELETRICISTA DE AUlOMOVEIS -^

Precisa-se 100% especializado. -

Pano-se bem, Rua Almirante .Co-„-
chrane, 137 - Tiiuca,

ELETRICISTA - Precisa-se • uni
compelenle. Campo Sio Cristo- \
v*S_-lHl_ '— -,-
fANTERNEÍRO -- Precisa-se de ofi- 

'

ciai com bastante prática. Tratar,%,»
na Rua São Luiz Gonzaga, 1 516.

MUTILADA
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Trabalho
METAIAJRGICQS DISCUTE»! AUMENTO —
Os representantes das sindicatos patronal e dos
empregados das metalúrgicos não chegaram a
úm acordo quanto à renovação salarial dos tra-
baihadoves, durante o mesa-redonda mUracla na
Delegacia Regional do Trabalho. O advogado do
sindicato patronal não concordou com o Índice de
50 por cento de aumento pedido pelos emprega--
rios. e vetou ainda es seguintes reivindicações:
abono qüinqüenal e férias de trinta dias." Dis.o
que somente tinha autorização para firmar um
acordo com base no índice a ser fixado oficial-
mente pelo Departamento Nacional de Salário, e
para marcar suo, vigência a partir do dia 2G de
setembro, data em que termina o contjftto an-
terior. Quanto ao salário mínimo profissional pf.-
ra os metalúrgicos, ficou estabelecido que sob o
salário atual, será acrescido o percentual a ser
fixado oelo DNS. Diante das divergências que
impossibilitaram a assinatura da renovação do
acordo, o Delegado Regional do Trabalho, Sr. Ar-
tur Lopes da Silva, que presidiu a mesa-redonda,
convocou uma nova reunião entre as partes pa-
ra prosseguimento das negociações.

RADIO NACIONAL DISCRIMINA — O Presi-
sidente cio Sindicato dos Radialistas. Sr. José
de Assis, entregou oficio ao Ministro do Traba-
lho. Sr. Jarbas Passarinho, denunciando o tra-
tamento que a Direção da Rádio Nacional vem
dando aos funcionários que ela demitiu e depois
íoi obrigada a readmitir por interferência da
Delegacia Regional do Trabalho. Segundo o Sin-
dica.to, estes funcionário., em .sua' maioria can-
tores, foram proibidos de assinar o ponto e não
estão seudo programados. Após lembrar a si-
tuação difícil em que se encontram os 300 fun-
cionários que ficaram desempregados com o fe-
chamento da Rádio Msyrink Veiga, dix o Sr;
José de Assis que a Rádio Nacional vni pelo mes-
mo caminho, pois seu Diretor tem um plano pa-
ra demitir a quase totalidade de seus funciona-
rios, e implantar uma programação à base de
discos. O Sindicato dos Radialistas lembra ain-
da ao Ministro a necessidade de ser regulamen-
da a Lei que torna obrigatória a programação ao
vivo nas emissoras tie rádio e televisão.

PRAÇA DA BANDEIRA TERÁ AGÊNCIA —
Uma moderna Agência rie Colocação destinada ao
atendimento de trabalhadores desempregados se-
rã instalaria nas dependências do antigo SAPS,
na Praça da Bandeira. As obras serão iniciadas
brevemente, estando prevista, ainda, a amplia-
ção e modernização do Posto de Emissão de Car-
teiras Profissionais que vem funcionando naque-
le local. Segundo informou o Diretor do Depar-
tamento Nacional de Mão-cie-Obra. Sr. Antônio
Ferreira Bastos, a Agência de Colocação a ser
instalada na Praça da Bandeira deverá ser do-
tada. de uma escola profissional, destinaria a mi-
.listrar, gratuitamente, aulas rie dactilografia e
de prepararão tíe auxiliares de escritório. Para fi1
Instalação dessa e.scoia, o Diretor do DNMO es-
tá mantendo entendimentos com representantes
do Ministério ria Educação e do SENAC, a fim
de examinar a possibilidade de estabelecer um
convênio entre êsses órgãos e o Ministério do
Trabalho, peio qual .seriam acenadas as bases do
funcionamento dos cursos profissionais.

NA JUSTIÇA OS QUE FAZEM BEBIDAS —
Diretores do Sindicato da Indústria de- Bebidas
informaram aos representantes do Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria de Cerveja e Bebi-
das em Geral, durante a última mèSÊ-redondá,
realizada, na Delegacia Regional do Trabalho,
que só podem conceder aumento de 23% a partirdo dia 1." de outubro e não com retroauvirif.de
ao dia 1." de agosto, conforme autorixou o De-
parlamento Nacional de Salário. Os Diretores do
Sindicato da Indústria cie Bebidas alegaram fal-
ta de condições financeiras para tf cobertura rias
despesas. Por seu turno, os representantes ope-
rários argumentaram que, sendo a vigência a
partir de outubro, o percentual deveria ser ele-vado para 25',,'.. Os empregadores ficaram dereunir-se em nora assembléia', quando esperam
decidir a questão. Nova mesa-redonda, será pro-

.movida, pela Delegacia Regional. Dinate disto, oSindicato dos empregados anunciou que ingres-
sara com um pedido de instauração dc dissídiocoletivo, na Justiça do Trabalho, visando a ga-nhar tempo com êsse recurso.

mí

CAIXEIRO com prática — Preciso,
Padaria Grado IB, Rua Miguel Cer-
yan.Bj, 366 — Cachumbi.
CAIXEÍROS - PÜdVrií nã iR"Íh
do_ Cll.te, ?31. 
CAIXA p_t_ ¦muilm. f
Nóbrvga, 60-A. D.po;
horas.
CÃIXEÍRÕ d pr» j da padaria.
Preciso. Trat?'- ,-.á Rua Gustavo
Sampaio, nx 

\f/T Padaria 
* 

Rio Lama.
CAIXEIRO*. de padaria com práti-
C.U precisa-se. Rua Dias da Cruz,
6t7.
CAIXÉTr. . DE TINTURARIA - ."re"
cisa-se de uma com prática de
balcão dc lavandefiii, lugar efe-
tivo, com referências, à Rua Vo-
lüntirlcs da Pátria, 1, Icja 22 —
Tratar. 33-6022, Sr. Joaquim

O EMPREGOS O SERVIÇOS PROFISSIONAIS DIVÉRS
auxiliar de escritório

ADMITE-SE:
Com prálica de contabilidade.
Preferência FRONT FEED.
Apresentar-se depois das 14,00 horas à

FORJA RIO LTDA.
RUA CORDOVIL, 103 - Lucas. (Pi

iJKjiV*

Costureiras
"Módulo Sport"

Precisa-se rie costureiras que
saibam pregar gola esporte. |
Rua Antunes Maciel. 177, 1.°
and. S. Cristóvão (próximo a
estação de Francisco Sá). (Pi

Corretor - Contato
Excelente oportunidade para elemento de

Caixa
Moça, residente Zona Su!

para trabalhar em garagem au-

rTcT"nr~íT;rr;?~*_r«—-f.",,'if'Ã—IL-. " j, * .a . , itomátíca. Tratar: R. Ministro Vi-
. ?XJ: Síu°L.NV,JVc.A í;íboa aParencla ciue tenha experiência de vendas!veiro. de Cas.ro, 157 (Srs.Precisf-se de moça de 25 «t 35
anes, que tenha prática de cui-
dar de doentes e durma no em-
prftgõ. Rua Condei de Bonfim, 497.
CAIXEIRO 

"-- "Preci-s.sc- 
oara bãl-

cao de padaria, com referências e
cam prática, Praça do Engenho
Nâvo, 16.
CAIXEÍROS — Pr»cii_.m-s» com
prática, cart*. profissional • 

' 
wú-

de (atualizada) sujeitar. • teste —
Travessa dos Cardosos, 42. Cas-
cadura, 1 feto 3 x 4. 

ESTOFADOR;- Precisamos de bom
profissional. Tratar Rua Barcelos
Domingos, 39, Campo Grande.
FAXINEIRO .-Preçlsa-«e cem 

~bü~-

tante prática, Av. Gome? Freire,
47-4 — Centro.
FISCAL — Admtimos sargento re-
formado para exercer es funções
da -fiscal na fábrica em Acari.
Daremos preferencia aos que nio-

ni nas imediações. Sal. 180]
200. Av. Pres. Vargas, 529118.0.

[ SÓ3MESE.
ííí

ií

ou corretagem de publicidade comercial,
curar Ramalho - Rua Senador Dantas, 45
- Grupo 1002.

Pro-jOondc ou David).
10.'

Corretor
ADMITIMOS PARA VENDA DE

CONSÓRCIO NACIONAL WILLYS
Tratar Rua da Gamboa, 307/319.
Das 9 às 11 h30m e das 14 às 17h30m

(P

INSPETORES COM EQUIPE
FORMADA - CORRETORES

Venda de alto nível
Empreendimento de alto gabarito,

FABRICA DE CINTOS E BOI-
SAS — Prccisa-s* de chanfrado*
res e cortadores para couro, na
Rua Antunes Maciel n. 105 —

Ia 201 — Sia Cmtóv.o.
MoCAS E SENHORAS •-» Apresen- i ,táveis a __stmbincaç_u; ami™. único no Rio, oferece oportunidade com

Utimo para pe:- ... '
Pagamos aímo-

mer. o ssrvico.
scõs ambiciosa
.13 e condução. — Rua do Ac.--.,
J7^ cala 8U>. _ _'___
MORDOMO — Espanhol eu nor
tiiffuá-,, precisa-se para embaixa
da, ótimo salário. Rua das Mar
r«cas n.Q 38, 1.° andar.
MENORES — '•'¦ 

Boa: aparência-. -
Po::i_. 120,00. Precisa-ie 8 - Rua
leopoldina Rego, 18 — si 501 —
Esti Ramos. 
OFERECESSE um senhor de idade
ativo, saúde normal, para sarven*
te, zelador, faz reparo de pedrei-
ro etc, por favor carta pura por-
taria deste Jornal, sob o número
33702.
MENOR {mocinha), prccuramoi c|
baa letra e bea aparência para
trabalho simples em cartório. Ml-
qual Couto, 23, sl 703.

ÜS-íilüT-.. PARA TURMA DIURNA

6 TORNEIROS

WNTERNEIROS - Urg.nl. comi MOTORISTA PARTICULAR . ZO-
ç.rl.ira. Pr.cs.-s, _ Barata Ri. NA SUL - Pr.tis.-s. p„a f.mí-

lia da tratamento. Carteira da

OFEREÇO-ME para
faxineiro, tenho prática
rência^. _TeJefone_26:3548
PRECISA-SE d'

possibilidade de ganho acima de NCr$
3.000,00. Temos 10 vagas.

Entrevistas diariamente, Av. Rio Bran-
co, 37, sala 1 907.

•»Mis«oííti_í!!f«sumi! i. _
•^^1R 0 B R flS^>

Temos vagas
rere-

Jcsé.
5 caixeiros pada-

ri:, com pratica e boa aparência.
Rua Haddock Lôbo, 155.
PRECISA-SE — Caixeiro padaria
com prática de interior. Rua Ba-
rno Mesquita, 97ó.
PRECISA-SE caixeiro cam prática
de armazém, pede-se referencias:
Tratar „_Run ^Catele/211.
PRECISA-SE 1 pedreiro com pra*
tica, à Rua Conselheiro Galvão,
652, Turiaçu.
PADARIA ESPERANÇA -,Preci»
s, da ajudantt eti forntiro. Vir
gam P»r«nrina 152. Piadada.

PORTEIRO - faxineiro. Precisa.!
Ef> de 1 português, casado, com
alé 2 filhos, com referencias dt
r_«_lo menos 2 ano: de portaria? u rclador. De 30 a 45 anes.
Pura t^do o serviço, 2 salários
mínimos. Tratar entre 12 e 13
horas, na Imobiliária Zirtaeu
Ltda. Rua da Alfândega, 81-A.
h° andar.
PRECISA-SE medidores de íap&tes

eçarlá Líder, à Rua dó Caí-
tete, J0-B

OF.
MEIO TORNEIROS

2 PLAINADORES
AJUSTA0ORES MECÃNIC05

_ ELETRICISTAS

PARA TURMA NOTURNA
MAÇARIQUEIRO

SOLDADORES
OPERADORES-MANDRIIHEIRAS
SOLDADORES

SÁBADO LIVRE
Os candidatos deverão se apresentar munidos de documen*

tos e fotos, à nossa Usina MAROERÁS - RODOVIA WASHING-
TON LUIZ, Km. 15,2 - JARDIM PRIMAVERA. (P

Mecânico para
refrigeração

Grande Organização precisa 
"'de 

Me-
i:r..i,•--.; _. ,.,,,i,.. ,.;, ua-cânico para refrigeração - Ótimo salário.

Casal
residente

Fazenda-Hotol em organiza
ção, a 60 minutos do Rio, pre
cisa casal com prático- no ra-j
mo hoteleiro. Necessário men-
talidadea esportivas e arejadas,
que proporcionem aos hóspe-
des o ambiente desejável. —
Tratar à Rua da Quitanda, 65,
3.° andar, das 16 as 18 horas,
trazendo proposta de próprio
punho com informações de ox-
pertencia.

Datilografa
L. Redaelli Engenharia Ltda.

Admite datilografa cj prática
de máquina elétrica, ordenado
á altura. Av. Rio Branco, 156
sj 939. Tel. 42-3112.

Motorista
Precisa-se pora trabalhar c!

caminhão. Exige-se prática. Rua
Voluntários da Pátria, 360.

NCr$ 500,00 POR SEMANA
Venha ganhar acima de NCr$ 6.000,00 (Seis milhões de cru-

zeiros antigos) em 90 dias, na maior organização internacional de
vendas do ramo, com novas e luxuosas instalações e que se encontra
agora em plena fase de grande expansão e numa promoção espetacular.

O produto é inédito e sem concorrência no mercado.
Oportunidade para ambos os sexos. Idade entre 25 a 45 anos.
Não é necessário ter experiência, nós o especializaremos em

todos os aspectos da arte de vender, é só ser dinâmico, ambicioso,
ter boa apresentação e dispor de tempo e vontade de trabalhar,
comissões pagas semanalmente.

Não esqueça êste convite, que é a sua melhor oportunidade de
elevar o seu padrão de vida.

As entrevistas serão feitas pelo gerenle Sr. GEORGIADIS hoje,
quarta-feira, no horário das 9h30m às 12 e das 14 às 18 horas nó
LEME PALACE HOTEL - Av. Atlântica, 656. ' (p

Moça
vitrinisfa

Precisa-se uma com bastan-
te prática para fazer vitrine
de perfumaria. Tratar Rua Ani-
bsl Benévola, 119. Paga-se
bem.

Precisa-se
De moça de preferência por-

tuguesa que saiba arrumar e
cepeirnr em casa de tratamen-

!to, ordenado 100 mil. Francisco
Sá, 10, ap. 201.

VOCE QUER UM EMPREGO
OU

QUER GANHAR DINHEIRO?
INICIE UMA NOVA CARREIRA E GANHE:

No 1.° mês - NCr$ 700,00
No 2.° mês - NCr$ 900,00
No 3.° mês - NCr? 1.200,00

16 «nos, pago bem. Rua Mire
crjal Flori.no Peixoto, 2171, l.o |
andar — N. Iguaçu.

PRECISAM-SE senhores aposenta-
dos, para serviços levas, pago
bom. Rua Marechal Florlano Pei-
xoto, 2171, l.o ,ndsr - N.
Iguaçu .

PASSADORES - FJORD
INDÚSTRIA DO VESTUÃ-
RIO precisa com prática.
Tratar à Rua das Ofici-1
nas, 193 — Eng. Dentro.

Tralar no Departamento de Manuten-
ção, na Rua General Padilha, 64 — São
Cristóvão.

N.B.: Esta rua fica perto do Campo
do Vasco. (pj

Recepcionistas
Sexo masculino — 20 a 251

anos — Ginasial completo para,
garagem automática. Tratar na'
R. Ministro Viveiros efe Castro,'
157 — (Srs. Conde ou David). j

Não é necessário experiência. Treinamento especializado, por su-
pervisores gabaritados que o acompanharão junto aos nossos clientes.

Registro em Carteira Profissional, com garantia de salário, férias
remuneradas, salário família e 13.° salário.

Apresentar-se, hoje, dia 20, na RUA MIGUEL COUTO, 105 - 3.°
ANDAR - SALA 304 (esquina de Presidente Vargas, 482), para en-
trevistas com o SR. LAIR, das 9 às 12 e das 14 às 18 horas. (P

IIU^__

btíro, 827.
IANTERNEIRO pãrã Volkswagen
Paga-se bem. Rua São Clemen-
te, n. 169.

PRECISA-SE d« um caixeiro com
pra tic* da padaria na Av. Mi-
nistro Edgar Romtro n. 856 —
Vaz lôbo.cinco jnos • r«f»r*ncias. Ofd*

nado de 200 cruzeiros novas t ¦
ref.içõ.i, dormindo na local -;PR_CISA-S_ moca para seção bis-

ÍANTERNEIRO PARA VÒIKSWÀ". ií* i,"* AX*.nJ'1" Guilriarma icoitos. A_re:entar-se ò Rua BonsiK.sso, Acre. 112 das 8 ás 11 com car-
teira profissional, carteira de saú-
de, diploma de curso primário.

,<-, ..,.--, ., rr PRECISA-SE rapaz já cem o ser-"!:,--"'llJ -' Precisa-se de Ofi- viço militar, t\ve saiba ler e as.

GEN c, pratica, comprovada
TIANA' - Av. 28 ,1. Satambro
jH. 86^ Mílton_—_D*p. Ptssoal.
LANTERNEIROS - Precisa-te; de
oficial e nisio-oficiais competen-
tes na Ru. Haddock lôbo, 74 -
Sr. Miguel.

LANTERNEIRO - Precisa-so de
oficial e .neb-cticia! líntorneiros.
Interessados devem comparecer na
Rus das Laranjeiras, 314, com cs
documentes necessários.
LANTERNEIRO E PINTOR — Ofi-
ciai e meio-ofícial — Precisa-se
- Rua Ex_. Jc:„ Am.iro, 469 -
Caxias.
1.UBRIFICADOR - Imperial SiA
Oficina Autorizada VW srecisa
cie lubrlficador com prática com-
provada pela carteira proríssio-
nal. Trntar: Av. Gomes Freire n.
2ó7, munido de documentes com
Sr. Eduardo.

LANTERNEIROS - Precisamos c|
multe experiência profissional —
Salário a partir da NCrS 1,00
por hora, d» acordo com a ca*
incidido. Trator n» Rua Bano-
dito n. 62 _ Sio Cristóvão. Do
* V }) k°'*s-
LANTERNEIROS - Oficina «Utorl.
zada Volfcswaç-en preciso. Apre-
sentarem-se com documentos na
Rua Barão de Bom Retiro n.o ..
I ]]5.

Maxwell n. 390
com o Sr. Strra. Favor nao
comparecer quem nio preencher
»s axigências acima.

ciai e meio-oficia! mecânicos. O:
interejaade; devem comparecer nè
Rua das Liríinjeirr.., 314, com o:
documenfóa necessário:.
AAECANICÓ^TOLr^^^TíiicTsãíí
para caixa e moter. Paga-se bem,
passível carçio d_ chefia, Rua Da-
rão do Bom Re.iro n.° 693.
MECÂNICO; PARA VOLKSWA.
GEN cl pratica comprovada. —
TIANA' - Av. 38 de Setembro
86 — Milton — Dep. Passoal.

crever corretamente. Ordenado
mínino para começar, Tratar Sa-
c.dura Cabral, 325, das 13 òs
14 horas.
PRECISA-SE - lavador de au-
temóveis cem prática — G^ra-
icnt Benfica — Av. Subjrbjna,
I0J.
PADARIA - Precisa-se emprega-
dc pera balcãc com prática, Ru.i
Monsenhor Jerônimo n. 525, Ens.
Dentro.

MOTORISTAS - Precisamos com
prática mínima df 1 a"-, hrti
ambtenlt de trabalho. Pagam-sa
salário profissional » com •,_i_..i,pp..r.„. c
tompansadoras. Acesio ao quadro I.JyT.. ,
d» vandadoras. Aprasantar-s» tom
documentos na R-s Visconde da
Niterói, 354, Sr. Séraio.
MECÂNICO para automóveis —
Preciso competente, Rua Teodoro
da^Silva n. 7-46.
OFERECE-SE -
prálica, boa3

PRECISA-SE ra.a: d prítica dc
faxina e iavacjem de tcuça err
penrao. Rua Joaquim Silva, 122

Motoristas
Grande empresa precisa para serviço

de entrega, que tenham boa aparência, de
25 _ 35 anos de idade, 2 anos no mínimo
de carteira assinada. EXIGE-SE CARTA DE
FIANÇA.

Tratar na Rua Equador, 263, ao lado da
Rodoviária Nôvo Rio, das 9h30m às 10h30m
e das 13h às 15h.

É favor não se apresentar quem não
preencher as condições exigidas nesle anun-
cio.

i™i™É

Serventes para obras
Precisam-se

Ap.esentar-se na Rua Uruguai, 204,
altura Estação Telefônica.

Procurar Sr. EDUARDO ou Sr. AIRTON
— cias 8 às 12 horas.

Impressores — Estereotipiste»
. Empresa jornalística de grande port oferece opor-

tunidade para admissão imediata a p-ofissionais com prá-
tica comprovada e nível escolar secundário.

Apresentar-se na Av. Rio Branco, 110/112 — 1.° andar
— Divisão de Seleção — de 9 às 11 horas, munido de 1
fotografia 3x4 e demais documentos profissionais. (P

Motorista

LAVADORES para ônibus ci pró-
lica. Precisam-se na Run São Ml*
S"el. I8l - Muda Tiiuca.
LANTERNEIRO - Precl.»-.e ' de
OfiCKil à Rua Visconde de Sante
Cruz 110 - Eng. Novo.
LUBRIFICADOR - Precisa-se/oH-
cina de automóveis, seniena de 5
dias. Francisco Otaviano 35 -
Copacabana.
MOTORISTA -PARTICULAR -. Ptt-
c.sa-üe, de boa aparência, edu-
cado, ordenado: 2 salários. Tra-
tír na Rua Uruguai n. 205 -
Tiiuca.

MECÂNICO. - Precisü^TÕ7ícinã
de «üromovell, semana dí 5 dias,
Francisco Otaviano 35 - Copa-
cabíma.

Motorista longa
referências. Tel.

57-9902. Sr. José D|.lrna - Co-
pacabana.

um empregado c
prática de oifé. R. Bolivar, 75 B
PRECISA-SE de empregado
nor para ledo serviço de arma-
.em. Rua General Glicério n.
407,_L-A.
PÃDÀRrÁ - Precis_íe"aíu_ín?e
de forno ciue saiba fornsar. R.

Companhia admite motorista de caminhão
para Irabalhar no percurso Nilópolis/Guanabara.

Indispensável prática anterior, e boas refe-
,„(. rências.

Travessa Brás e Barros, 19 - Itapiru.

Vm Toledo n. 741. - Engenho
Nôvo.
PRECISAM-SE csixeiros com bas-
tante prática de balcão de padj-
ria. Nao trabalha domingos. Ave-
nida Treze de Maio, 44 — Centre.
PRECISA-SE d* um paisador

PADARIA - Precisa-se padeiro .
um njudante de forno. — Largo
da Freguesia, 1S-B — Jacarepa-
guá.
Fadaria - Pr.cu.--.„d.^ for-
neíro na Estrada dos Bjndtiran

carteira {t.i „. 5 258 - Curiclca.
TINTURARIA - Precisa" com prá
tica caixeiro com freguesia, Pago
comissão. Rua Marquês de Sa-
pucaí, 46.

MOTORISTA - Precisa"-!, para tra
ba.har cem caminhão basculante e
ciua lenha bastante prática. Favor
lr__«r reverências. Tratar nr, Av
Erasmo Braga ri, 227, salas 715
« 710, depois das . horas. .
MOTORISTAS" para ônibus, - pr.csam-s. com prálica o-j 2 anos
çemprovados em caminhão. Rua
MigilliaeS C.-sho 135. Jacaré
MECÂNICO" - Precisa-se quo en-
tenda bem de Voll-.swagen. Rua
Prsiesscr Gabizo -I8_ - Tiiuca.
MOTORISTA PARTICULAR,- Pre-
tiía-ie. solteiro, mínimo 10 anos
de carteira, 28 a .15 anos. Orde-
nado: NCr$ 200,00 com refeiçáo.
Favor nao comparecer quem não
preencher todas as finalidades.
Pua Real Grandeza, 245 — Bo-
taícço.
MOTORISTA oferece-te para ser
vir _ Diretorias de firmas impor-
tatnes ou Indústrias da Guonaba-
ra, com 37 anos de Idade e 17
de habilitação, boa aoresontação a
ótimas referências. Base NCrS ..
350,00. Cartas oara o n.° 162 85Ò
na portaria déste Jorna!.
AlOTORISTA - Admitimos c! prá-
lica de trabalho em Kombi p\- en-
trega, Idade até 35 anes. Sal
150'20O. Rua Conde Bonfim, 375 |i>u'bana

'- sl loia. iPessoal.

PRECISA-SE motorista para cami-
nhüo, aiudante parn cnminhão,
pnra trabalhar pela madrugada —
Entregador para horário normal.i _.
Tcdo& com 2 anos de carteira 

'máquina 
para biscato ou •fttivõ

assinada no último emprego. Tra- - Pra;« 8 d* Maio n." 106
zer carta de referências. Apre- Rocha Miranda
sentar-se na Rua Bolívar, 70,
c°nl_os demais documentos.
PRECISA-SÈ motorista para cami-
nhão, ajudante para caminhão,
para trabalhar pela madrugada —
Entregador parn horário norma!.
Todos com 2 anos di
assinada no último emprôgo. —
Trazer carta de referência. Apre-
srntar-se na Rua Bolívar, 70, com
cs demais documentos.
PRECISA-SE d. cortador para fil
brio dc ci'. idos. Rua Maria Emi-
lia n.n 4. Çao João de Mariti.
PRECISA-SE de pintor e"~iíãcS-
nico, pintor que conheça bem o
rsmo e com bastante prática, me-
cánico especializado em Volkswa-
nen com bastante conhec:mento.
Paga-se bem, Rua Ângelo Bitten-
court, 80 -- Grafaú.
PINTOR - Precisa-s"e~dê~ürrr"ôfh
cial-pintor para automóvel. Os in
teressades devem comparecer na
Rua das Laranjeiras, 314, com os
dccuméntoi necessários,
PINTOR de automóveis 

~Pre7iTa^

se. Rua Frei Caneca, 474.
PINTORES - Oficina autorizada
Voll-.svragcn precisa. Apresenta-
rem-se cem documentos na Rua
BarSo dé Bom Retiro n. 1115.
PRECÍSÃ^Sl-dí" um íúbfiScãdõr
cem pratica. Pracu Vicente Car-
valho. Posto Texaco.

Precisam-se
ELETRICISTAS (MARINHEIROS)
MESTRES ELETRICISTAS
Para rede de distribuição de energia

elétrica.
Apresentar-se na Rua Dr. March, 3 a

|5 — Venda da Cruz — São Gonçalo, R.J.

Auxiliar de
contabilidade

PRECtSA-SE de mecânico .compe-
tente. Rua Barão Bcm Retiro, 371.
PINTOR DE AUTOMÓVÉTS-^-".^".
ciso que seja altamente capacitado
e com grande vontade de progr.

Relações públicas
Oferecemos oportunidade a moças dePrecisa-se bom datilografo

-xperiéncia de Faturamento _
serviços gerais rje escritório -lalto gabarito para vendas em stands de
^:sA"Z^^f!:!emPreendimento único no Rio. Ótimas co-
Piedade — Até 11 hs.

Ascensoristas
com prática

Para 
'

garagem automático.*wÍ&hS. ^rrAÍa;,Br*1Tu— dJ^?' e "»"""«• Tri

missões.
Apresen1ar-se diariamente na Av. Rio

Branco, 37, sala 1 907, das 8 às 19 horas.

Serventes
.,,,:.-:/ -i- , —.lar na R. Ministro Vive ros deiPRECIoA-SE de motorista. irata.-lr..,„ ,„ ,c - 

"
na Av. SuburbanB, 855 - Depar-lL<,5,r0' ,57 ~ (Sr«. Conde
tamento Pessoal.
PRECISA-SE dc eletricista de «u-|
tomóvel. Tratar na Avenida Su-1

855, no Dsparlanienic i

David).

Precisamos de rapazes fortes com os seguin-
oujtes documenots, Carteira Profissional, 3 retratos

e atestado médico com firma reconhecida. Apre-
sentar-se na Rua Benedito Otoni, 82 — Dep. Pes-
soai — Sr. Silvino.

Vendedoras
Oferecemos excelente oportunidade

em nosso departamenlo de vendas
domiciliares, a moças de boa aparên-
cia, versáteis e ambiciosas. Idade en-
tre 18 e 30 anos.

Mercadoria de fácil aceitação, ga-
nhos imediatos, possibilidades acima
de NCr$ 300,00 mensais, com garan-
tia mínima em Carteira.

Fornecemos condução ao local de
trabalho, ótimo ambiente, assistência
médica e acesso a cargos de chefia.

Apresentar-se para entrevista de 8
às 10 e das 14 às 16 horas na

RUA TEODORO DA SILVA, 907 -
4.° ANDAR. (p

Técnico de
administração

tl
Técnico de Televisão
Precisa-se com prática comprovada na Cará(^P;:.

,:,. «d,,-.:,,;-!:.-..:.-, de|teíra> Sa|ário de acôrdo com as aptidões.
Tratar na Avenida Rodrigues Alves n

com D. Maria Helena.

Com diploma de bacharel em
Administração Pública, especia-
liíoclo

Pessoal. Procisa-se urgente. Sa-
lá río em torno de mil cruzeiros
novos. Respostas para o n.°
103 430 na Portaria dèste Jor-
nal, acompanhadas de duas fo-
tonrafias e "curriculum vitae".

Trabalhe um mês
ganhe o ano todo

Plano inédito pora corretores
de publicidade. Rentabilidade
segura e permanente. R. Sena-

jdor Dantas, 117J1740 — Das 13
às 17 horas.

. 
¦

Vendedores
Pdbrica Confiança — Biscoi-

tos, balas e doces, precisa de
vendedores. Paga-se boa comis.
são. Av. Nova York, 374-A —

Bonsucesso.

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
DIVERSOS

017^S

—_mà}

PROFISSIONAIS
LIBERAIS

~m X

Detetive
Lívio

% i •

Confidencial serviço de
'/estigacãe. Paradeiros, i ndi-

Vendedores
Vendedores

Departamento de Copacabana;
, . jenche-las pessoas que gortemPrecisamos de Ires elementos padrão, a fim de trabalhar diretamente com

de dinamizar o Departamento LIFE-COPACA-I0 público, po.suimos mercado.
BANA. Ótimo ambiente de trabalho, motivação''''1 de 9"ncle velocidi,de de
mnetaniíi- a ..-.l^i. ..«*_..,___.. jvenda, possibililfliido ao ven-constante e excelenie retirada mensa \_ i .- , • _ »,r-.""• declor retiradas acima de NCrS

Os candidatos deverão possuir sólidas refe-900'00, " iuem ni0 ,enha
rência e documentação profissional Apresenta-íprá,ica prestamos'"^ as='slân'
rem-se à Av. Princesa Isabel, 323 - s/l 012 -[* n.ecessária- vpr"cn,=Xern,n.n,. ,^~* ^..,..„._ „ com documentos a Rua Mexi-LIVRARIA JOSÉ OLYMPIO EDITORA S/A. (Pico, lli, coni. 501.

ACADÊMICO DIREITO- 1/2" .ino
para escr. adv. horário 12-18
hs. Tel 23-5197 de 12-14 hi. Sal.
combinar.
ADVOGADO precisa-se de 40 

"i, 
. ... .

50 anos, pratico no Direito Imo. canetas, flagrante», vigilancií
biliario e venda di.iri» 15000,00etc. Tel.: 31-3239. _\
e 3% - Tel. 42-6836.
COMTAOilIDAD. - Otgínlzi fir-

[mas, transferencias e renulariza-'cõc., 
Escriicrio Vanlcos. Rua Con-

ide de Bonfim 369-409. Telefo-
nc 34-1121.

Doenças Sexuais!

Proc

Arquiteto
cisa-se para tempo inte-

MOTORIS1A par» Volks. práticr,'niWcpçnC
5 »nos, referência, depósito 200,00: WJ
- R. Cab-;u, «7 - lins. ri»i'.i__ ¦»« 

"' 
..._«iA.n-ic./ 5—• .AUXILIAR DE SEÇÃO ptcisMOTORISTA - Precise-se rapai VoHiw»«n pi b.lcío - cl pr"

ç| boa apresentação, carteira de tl» _ TIANA' - Av 21 d. S.-motorista cem 2 ano de expe- timbro n. 8. - Milton - D.o „.-lriência, solteiro pj trjbslhar cin;P.ss0»l V,P-W.i arquiteto jovem

xTvierSn37Í" — ^ 
^"f!"0 ARQUITETO OU ENGENHi_ÍRcr= ]*?,« ,Pr«"*n»?f>, ,« ,. ,

ttwrhBifetl -a -_-¦ r-.Admlte-íe engenheiro com gr_n-|culum Vllae . «'Bifo absoluto. COITl diploma do SENAI.MOTORISTA firma tracadisla dejde experiência -m administração!C_r!as paral-ro preesa-se com mais de 3!de obra:. Fine:o trazer "Curri.í|orn

^fcs 
de carteir». Apresentar-se i culum Vitae" • foto. Tratar Av.C*-< Vieira Ferreira, 66 - Br.n-^lo Branco. 123, 15.° and=r, u-\sucescç, munido dos documenlos. I« 1512, de II it 12 horas I

Torneiro
Precisa-se com prática na leitura de desenhos,

Curri-.com conhecimento de tolerâncias, de preferência

.,., _ ./^uàs.^l CONSTRUTORA FERRAZ CAVALCANTI S/A.,

__^ I Edgard
Brasil, n.° 13.000, Rua A, Quadra BL, Sr.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Precisa-se de elemento competente, com conhe-

cimentos de serviços gerais de Escritório. Deve pos-
suir senso de iniciativa. Ótimo ambiente de trabalho.

Apresentar-se com documentos, na Rua Figueira
de Melo, 307 — São Cristóvão, das 8 às 10 horas, ao
SR. VALIM. (P

REVISÃO CONTÁBIL - Efeitos
Imposto de Renda. Fiscal aposen-
tado. Contador Registrado, encar-
rcga-:e. Auditoria, Assessoria e
Consultoria. Perícias. Análises de
Balanços. Fusão, Incorporação e
Extinção de -.murc-S-is. CorreçõesiÃTcN^AO — empreiteiroj
Monetárias. Cálculos Financeiros.]beiro eletricista e gazista^V»
Outros serviços Paracontabeis. -

ÍTel. 580130. R. Canavieira 286

MOÇA parr, auxiliar de dentisVa, •,-.-,, 
d__ impotência - Pflffi

bo» tetr.i, com conhecimentos de ., . . ,_ _., _„ A*j
dactilografia. Horário Integral. -Nupcial. Dr. Gilvan Torres, fl.y.
Tratar com a Dona Marlene, de;Rio Bronco, 156, sala 91$ r~
13 às 14 horas. Adolfo Bfírgami-, 1e|ef0ne 42-1071. «V ífe
ni, 20, sobrado. ,; vftn
PINTURAS"E REFORMAS em geral|
não deixe de verificar nosso:
preços; orçamento qrátis — Sr.
Gomes. Tel. 49-22.2 e 28-1537.
PINTA-SE casas e apartamentos,
Faz-ie pequenas reformas. Dou re-
ferência. Orç.imonto grátis. Tcl.:
46-29)1. - Iraci de Almeida.

RUA CURUPÁifl, 595. Telefone
49-49CÓ. Jcsé Canulo. Pintor pro-
fissional reforma geral. Quem
precisa ió fala fon ir» Serviço ga-
rantido. __________________

%'

M.A.F.I. í
Detetives SM

üquípB BipectijnHo
lacla em invast^>> 1

w gações particulares, vjrp» *
% gilânciss, paradeiros, fia- ^-
• srantes. Av. Rio Br3nço,sí
« 108, s/210, tel. 22-872^J|

DIVERSOS

Detetive
particular

Procuro, para Irabalhar em
conjunto comigo. Tenho escri-
tório e telefone à Rua Sena-
dor Dantas, 117. Cartas para a

portaria deste Jornal, sob o
n. 23861. Inpispensável infor-
mar, na resposta o número di
registro no DOPS.

de banheiro, cozinha eHSrOr-
çamento sem compromisso. íf4-Tft-' Iles - Tel. -18-9697.

DESQ.UITES E DESPEJOS JftCon-
sullas grátis. Honorários «meia-
dos. Dr. Oscar - Rus BM
da Veiga, 35, sala 1215. i.íelt.!'
22-5926 _- 22-3330 c Ji^SM^
MÕDÈRNISE sus móveir em I2Í
horas com a pintura Martins, t\[r.
Iruario e orçamentos sem c
promisso. 25-9451. ¦ •¦".,8

SERVIÇO MENSAL d. K.mbi 1
chauffeur-da traio, falando inn
a alemáo, ofereço parn 8,^*ÍÍT* -
ou Irantoorte de pasa-v"^*" v*

° 2o. a Sui. Tel. 37-43'

I

icjrdo.
434*,' Sr, Ri-


