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O Comandante do 1.° Esqua-
dráo do 20." Regimento de Ca-
vaiaria, Capltáo Grcl Belia,
prendeu ontem o Réítor da
Universidade de Passo Fundo,
padre Alcides Guareschl, em
conseqüência dos termos da
nota em que êle protestou con-
tra a prisão do acadêmico Del-
ci Dallacqua. .Página 15).
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quorumdiòje paraAdauto espera ignorar cassaçoes
RUMO ÀS DECISÕES A CRISE DAS CADEIRAS

S. A. JORNAL DO BRASIL - Av.
Rio Branco, 110/112 - End. Tel,
JORBRASIL - GB. - Tel. Redo
Interna 22-1818. - Sucursais: S.
Pnulo — Rua Barão da Itapotí-
ningo. 151. coni. 21/22, tal.
32-8702. Brasilia - Setor Comer-
ci.il Sul, Ed. Central, 6.° and. ar.
602/7, tel. 2-8866. B. Horizonte-
Rua dos Tamoios, 200, 22.0 ,lnd.,
tel.l 2-58J8. Niterói — Av. Ama-
ral Peixoto, 195, (ir. 204, tel :
5-509. P. Alegre — Av. Borges de
Medeiros, 915, 4.° andnr, tel.)
7566. Recife — Ru.i Limito. Ed.
Sumaré, s/ 1 003, tel.: 2-5793, B.
Aires — Flórida, 142, loias 10 e
14, tel.: 40-3855. Correspondentes.
Delem, S. Luís. Fortiilcza, Natal,
João Pessoa, Maceió, Salvador,
Curitiba, Montevidéu, Washington,
N. Iorque, Paris, Londres. PREÇOS:
¦ - VENDA AVULSA - GB e E.
do Rio: Dias úlcis Cr$ 200 - Do-
mingo, Cr$ 300, SP., DF. e BH.:
Dias úteis, CrS 300 — Domintjos,
Crí 400; Estados do Sul: Dia:
úteis CrS 300 — Domingos, CrS I
500; Nordeste (até PB): Dias úteis
CrS 300 - Domingos, CrS 500; I
Norte (RGN até Am.): Dias úteis;
CtS 500 - Domingos, Cr$ 800;
Oeste (Go. e MT.): Dias úteis,
Crí 300 - Domingos, CrS 500.
SERVIÇO POSTAL (BRASIL): Ano.
CrS 36 000; Semestre, Cr$ 18 000;
Trimestre, CrS 9 000 - ENTRE-
GA DOMICILIAR: trimestre, CrS
18 000; Semestre, Crí 36 000. -
EXTERIOR (V. AÉREA) - EUA.:
mensal USS 10; trimestral US$ 30;
Argentina: PAS 60 e PAS 100;
Uruguai; $B, dios úteis e $15,
domingos.

ACHADOS E PERDIDOS
A FIRMA A. 1. RAMADA, esta-
bolecida à Rua Coronel Tamarín-
do, n.° 374-A, «m Padre Miguel,
E:.ado da Guanabara, com ¦
atividade d* vidros, espalhos •
metais, ferragens, quadros, mol-
duras, artigos religiosos, papela-
ria em gorai, material elétrico, at-
tigos dt cerâmica • porcelana,
perdeu o seu ALVARÁ DE LO-
CALIZAÇÃO — inscrição numero
132 677, emitida om 15/5/19S5,
no trecho compreendido enlre a
Contrai do Brasil • o Ministério
da Fazenda, solicitando a quem

encontrai, entregar no endt*
rèeo^acima.
ACHA-SE extraviada a (s) cauíe-
la Is.) n. (s) 32 470 de 5 (cinco
«rões da Cifc. Siderúrgica Ndcio*
nal de n.s 1 35ó 290 a 

356 294 de minha proprieda-
de, consiciernndo-Ee por isso, sem
efeito-osreferidos tftti|os.~;
DOCUMENTOS PERDIDOS no dia
12-10-66, de Pedro de Sousa, no
Trajeto da Rua Uruguai a Pres.
Vargas, na Unha 2Í5 (Carioca—
Uruguai, Cert. Identidade, cart.
funcional do BEG, titulo eleitoral
— Gratifica-se cjuem encontrou.
Entregar no JORNAL DO BRASIL
—_ Servido de Utilidade Pública,
FORAM extraviados os livros' de
caixa, atss, sócios, prescnç-i doi
Centro Espírito Ere-Rô de Oxum
Dlêparído; Solicita-se a quem en-J
con trar devolvê-los na R, Paraná-!
piacaba, 61 — Piedade. í
GRATIFICA-SE a quem encontrem

Passaporte Brasileiro n. 357 354
do Sr. Leonardo de Abreu, por
favor entregar ns Av. Presidente'
Vargas n. 642, 2.° andar, comi
Sr. Calazans ou avisar pelo tel.'
23-1951 - I. B. M.
GRATIFICA-SE ,< quem dável™ •
02 documentos perdidos perten-
centes a Mário Namour — Tel,:
37-7817 - Rua Hilário da Gou-j
ve|a_ n.___2l._
G. SEFERIAN.JÓIAS, estabelecido"
íi Rua Siqueira Campos, 43 sl

018 solicita e quem encontrar
1 livro de Pagamento do Impôs-
to por Verba n.° 1, perdido no
trajeto do Largo da Carioca p>
ra Copacabana entregar no en-
deréço acima que será gratifi-
cado.
PERDEU-SE no" trajeto da" Av. Rio
Branco com Av. Presidente Var-
gas um livro registro de compras
n. 2 da firma Paniflcação e Con-
feitaria Souto Ltda., sito na Rua
Maria José n. 133. Pede-se a
quem encontrar eniregar no re-
ferido endereço.
PERDÉÜ-SE_'T- livro~copiadõr de
faturas, 1 regs. de duplicatas n.
1, e o cartão de inscrição n.
165 663, da firma Indústria de
Pianos Sonneje Ltda., estabele-
cida ha Rua Luiz de Castro n.
174, em mudança pl Av. Subur-
bana n. 6 800, no trajeto da
Rua México para Av. Suburbana
no ônibus Pilares — Castelo —
Pede-se a quem encontrar tel
para 52-7463, ou entregar na Av.
Suburbana n. 6 800, gratifica-se
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O Líâer Vijeifu- de Melo rumou para Brasília

IPM do PC
Ebi Brasília, o Presidente Adauto espera quorum

O Deputado Adauto Car-
doso espera estar contornado
hoje o problema do quorum
para reunir a Câmara, em
Brasília, c dar conseqüência
à sua posição de inconformi-
dade com as cassaçoes de
mandatos decretadas pelo
Marechal Castelo Branco an-
teontem, das quais, ao que
tudo indica, não tomará co-
nhecimento para o efeito de
impedir aos seis deputados
atingidos a prática de todos
os atos inerentes à função
parlamentar.

Até ontem, quando o
Presidente da Câmara fêz a
primeira tentativa para reu-
ni-la, só havia em Brasília
doze deputados, mas hoje de-
verão estar presentes cerca
de cinqüenta — número su-
perior ao necessário para a
abertura da sessão. O Sr,
Adauto Cardoso reservou-sc
para sc pronunciar perante a
Câmara, com a solenidade rc-
querida pelo momento, re-
cusando-se a falar aos jorna-
listas, que dele obtiveram
apenas estas palavras:— Sei que aguardam de
mim uma decisão e não me
furtarei de oferecê-la. Afinal,
se deixei o Rio, interrompeu-
do minha campanha e nume-
rosos compromissos, foi para
fazer alguma coisa. Não vim
para ficar calado.

No Ministério da Justiça,
admitia-se que' o Presidente
da Câmara, se confirmada
sua disposição de proteger o
mandato dos deputados cas-
sados, viesse a ter os direitos
políticos suspensos, com base
no Ato Complementar n.° 1.
De um modo geral, o Govêr-
no mostrava-se tranqüilo
quanto às possíveis medidas
a adotar pelo Sr. Adauto Car-
doso. considerando que o Ato
Institucional n.° 2 nunca foi
contestado pelo Congresso e
que a reação do Presidente
da Câmara; qualquer que fôs-
se, não produziria efeitos de
ordem prática.

O Sr. "Doutel de Andrade,
um dos deputados cassados,
manifestou ontem a alguns
companheiros a intenção de
seguir hoje para Brasília,
onde ocuparia a tribuna pára
condenar os atos do Governo
e negar ao Marechal Castelo
o direito de suprimir manda-
tos (Noticiário nas páginas 3,
4 e 7, Coluna do Castello, na
página 4, Editorial Conflito e
Definição e Coisas da Politi-
ca na pág. 6)

Soviéticos
advertem
israelenses

A União Soviética advertiu
Israel de ciue considerará grave
qualquer atitude de represália
contra o.s paises árabes, por cau-
sa dos incidentes fronteiriços
ocorridos, há dias, com a Síria
e a Jordânia, durante as con-
versações mantidas em Jerusa-
lém pelo Embaixador soviético
Dmitri Chuvakhin com o Pre-
micr israelense Levi Eshltol.

Chuvakhin acusou Israel de
tentar derrubar o nôvo Governo
socialista da Siria, ajudado pelas
potências imperialistas e, em
Damasco, Siria, se anunciou que
voluntários civis estão organi-
zanelo um exército popular que
será mobilizado para reforçar a
fronteira desde Israel até a Tur-
quia. (Página 2)

Americanos
têm Nobel
de Medicina

O Instituto Carolina de Me-
dicina, em Estocolmo, anunciou
ontem que receberão o Prêmio
Nobel de Medicina e Fisiologia
de 1966 os professores norte-
americanos, Francis Peyton
Rous, que descobriu os primei-
ros virus causadores de câncer,
e Charles Hugglns, por Buas
descobertas sobre o tratamento
com hormônios para o câncer
da próstata

A Comissão do Parlamento
norueguês encarregada de esco-
lher o detentor do Prêmio Nobel
da Paz reunir-se-á a partir da
próxima semana para iniciar a
seleção e debater uma proposta
apresentada por intelectuais que
sugeriram o envio de uma mis-
são a Hanói e Washington pa-
ra mediar a solução da guerra
do Vietname. (Página 9)

enquadra Negrão e Secretários
EMPREGOS

DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS
ARRUMADEIRA-COPEIRA portu-
nui-s* ou espanhola pari casalj
sem filhos, Precisa-se * Rua Ba>
ratji Ribeiro 807, ap. 901.
ARRUMADEI RA-Copelri - PrêcT-
sa-se p| casa família. Pedem-se |
referências. Ord. 45 000, — Rua
Garibaldi, 115 — Muda cia Ti-
jucá.
AGENCIA MOTA tem as melhores
diaristas efetivas, cl documentos
e refor. Amas, copeíras, arruma-
deiras, cozinheiras, íavadeiras,
passadelras e faxineiras. 37-5533.
ARRUMADEIRA para família tle
3 pessoas, com referências, paga-
se muito bem. Rua Barata Ribei-
ro, 473 - 907.
ARRUMADEIRA-PASSADEIRA
Precisa-se, c) prática, das 8 âs 17
horas. Cr$ 40 000. Referenciai.
R .Pereira Nunes, 418. V. Isabel.

Futebol já
subiu fora
do Maracanã

O preço das arquibancadas
nos jogos íora do Maracanã pas-
saram a custar CrS 2 000, se-
gundo íicou decidido ontem, à
noite, por unanimidade, na as-
sembléia-geral dos clubes cario-
cas, devendo vigorar o nôvo pre-
ço já no jogo de amanhã à tar-
de entre Fluminense e Bonsu-
cesso, em Laranjeiras.

Quanto à majoração dos in-
gressos no Maracanã, solicitada
também pelos clubes, o Conse-
lho Regional de Desportos mar-
cou reunião para hoje, às 16 ho-
ras, a fim de discutir o assun-
to. A audiência do Presidente da
Federação, Sr. Antônio do Pas-
so, com o Governador Negrão de
Lima, foi marcada para terça-
feira próxima, às 15h40m, quan-
do a questão será decidida. —
(Página 20)
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ARRUMADEIRA - Preciso 3 dios
semana. Rua Barão de Iguatemi,
77, ap, 30).
AGÊNCIA RIACHUELO - Ofereço
copelras, nrrumadeiras, cozinhei-
ras, com documentos e. referen-
cias — Rua Joaquim Silva, 123.
Telefones 32-0584_ e 32-5556.
ARRUMADEIRA-BABA - >C|çy*fiü
min. 1 ano, competenle bom gê-nio, p| fam. eslrang. Crí 70 000
inicial. Tratar a tarde Ruo A|.
berto Campos, 155 — 401 - (Est.Montenegro).
ARRUMADEIRA-para"a""pTrlê"~dã
manha. Horário a combinar. Tel.
57-6753.__
ARRUMADEIRA - COPEIRA -Pre-
ciso c| prática. Exijo referências.
Dorme emprego. — Rua Aperana,
64, Leblon. 27-3375. Cr$ 40 £00.ARRUMÃDÉÍRÀ, copeiro e babai.
Precisamos. Ótimos ordenados. R.
S' -.! • Dantas n. 39, 2.o andar,
sala_206.
ARRUMADEIRA - Precl!»-., d.
1 dando referencias, ria Praia de
Botafogo n. 280 — 9.» andar- Telefone 46-4312. _
ARRUMADEIRA" - Pred-
sa-se c! respons. p| casa
de trato. Paga-se bem.
Exige-se Cart. e referen
cias. Tratar Av. Atlãnti
ca, 2616, Sr. Raymundo.
BABA -_Precisa-se." Ord. 60 mil,
far serviços de arrumação. Se-
r íor V uev , 55, ap. 304 —
tel. 25-3B60 (Flamengo).
BABA — Precisa-se de baba paracrianças. Exigem-se referencias —
P-í -a-'e bem. ?ua das Laranjal
ras, 261. ap. J02, laranjeiras.
BABA-ARRUMADEIRA - Precisa-se Exigem-se documentos • refe,
com referências, para um nieninoi ««as dos últimos 2 empregos. Ná.
que vai à escola e pare ajudar'»" t" questão de ordonatfo. P.ga.¦ sno ___- ,_,, .. ...... .-,h ..„:,serviços de arrumadeira. Paga-se s. muito b.m. - Trat.r i Ru.; francef. - Ordenado à 

"íí
Praia de Botafogo, 28, ap. |Çonsf.nle Ramos, 162, ap. 101. (60 OCO - Telefone 47-8527 - D.JEMPREGADA por hora.

Juscelino
confirma
a 'frente

O ex-Presid ente Juscelino
Kubitschek, segundo êle mes-
mo revelou no Overseas Press
Club, em Nova Iorque, está
efetivamente colaborando com
o ex-Presidente João Goulart
e o ex-Governador Carlos La-
cerda para a organização da
chamada írente ampla, cujo
objetivo é a redemocratização
do Pais.

Disse o Sr. Juscelino Kubits-
chek que agora está unido aos
Srs. João Goulart e Carlos La-
cerda, cuja manutenção dos
direitos politicos considera um
verdadeiro mistério, já que é
a voz oposicionista mais for-
te neste momento a criticar os
atos do Governo nascido do
movimento militar de 1964.
(Página 7).

Johnson faz convite
aos líderes da URSS

O Presidente Lyndon
•Johnson anunciou ontem, em
entrevista à imprensa na Ca-
sa Branca, que convidou os
líderes soviéticos a visitarem
os Estados Unidos, dando a
entender, emtora indireta-
mente, que os convidados
eram o Primeiro-Ministro
Alexei Kossiguin e o Secre-
tário-Geral do Partido Co-

. munista Leonid Brejnev.
Em seu mais violento

ataque aos dirigentes chine-
ses, o Primeiro-Ministro Kos-
siguiri acusou a China Po-
pular de ajudar o "imperia-
lismo norte-americano", ao
bloquear qualquer esforço
unificado do campo socialis-
ta em favor do Vietname do
Norte, e admitiu, pela pri-
meira vez, que a URSS está
treinando tropas de Hanói.

No curso de sua entre-
vista, Johnson, repeliu a pos-
sibilidade de suspender ou-

tra vez os bombardeios sobre
o Vietname do Norte como
meio de demonstrar a since-
ridade das declarações norte-
americanas de que os EUA
estão desejesos de lograr a
paz no Sudeste asiático.

Em Paris, o Presidente
De Gaulle, na sua entrevista
coletiva do próximo dia 28,
insistirá no programa de paz
para o Vietname, que lançou
em setembro no Camboja.

Depois de ver pesscaí-
mente o panorama de devas-
tação entre os dois Vietna-
més, o Secretário da Defesa,
Robert McNamara, embarcou
cie volta aos EUA, convicto
de que o ritmo e o tipo das
operações norte-americanas
na guerra estão certos.

Reunido em convenção
em Pyongyang, o Partido Co-
munista da Coréia do Norte
decidiu criar também a süà
Guarda Vermelha. (Pág. 8)

O relatório do Encaixe-
gado do IPM sobre o Partido
Comunista, Coronel Ferdi-
nando de Carvalho, enviado
ontem à Procuradoria Geral
da Justiça Militar, indicia os
ex-Presidentes Juscelino
Kubitschek e João Goulart e
o Governador Negrão de Li-
ma e pede a prisão preventi-
va de 102 pessoas, a começai,
pelo Sr. Luís Carlos Prestes.

Também foram indicia-
dos no IPM o Senador Aarão
Steinbruch, os Deputados
Amaral Peixoto, Edna Lott,
Velinda da Fonseca, Sami
Jorge e Alfredo Tranjan e os
$rs. Álvaro Americano, Secre-
tário de Administração da
Guanabara, e Luís Alberto
Bahia, Chefe da Casa Civil
do Governador Negrão de Li-
ma, além de Doutel de An-
drade e Lutero Vargas.

Entre os que tiveram a
prisão preventiva solicitada,
destacam-se os Srs. Valério
Konder dos Reis, Roland Cor-
bisier. Lincoln Cordeiro Oest,
Djalma Marinho, Pedro Po-
mar, Francisco Julião, De-
mistóclides Batista e Francis-
co Otero, (Página 11).

Castelo veta
profissão de
nutricionista

Com o mesmo argumento
que usou contra a lei dos so-
ciólogos — a criação artifi-
ciai de um mercado de tra-
balho — o Presidente Castelo
Branco vetou ontem total-
mente o projeto de lei que
reconhece a profissão de
nutricionista. O veto, assi-
nado no Rio, foi enviado
para Brasília para comuni-
caçâo ao Congresso e publi-
cação no Diário Oficial.

Na prática, a profissão
de nutricionista existe no
País há vários anos e uma
das escolas — a Faculdade
de Higiene de São Paulo —
forma técnicos desde 1939.

• Mas, sem campo para pes-
quisas, os nutricionistas tra-
balham em hospitais, casas
de saúde e penitenciárias, so-
nhando com o Instituto de
Tecnologia Alimentar. (Pá-
gina 15)

BABA— Precisa-se, com boas rc-BABA — Precisa-:ferèncias, para duas meninas de çôs, cem prética
, 1 e 4 anos. Ordenado de CrS CrS S0 000. Rua100 000. Tratar à Rua das Laran-72, ap. 101 - Copacabana.

,. BABÁ — Precisa-se
2

cie. Para tomar conta de 1 me-'soa de responsabilidade. Teiefo-
nina de 3 anos • outra de 1 ano, tne 36-4719. -

"•; COPEIRÁ~^T~ARRUMADEÍRA. -r»9o*. Nao 'Com referências com mais de 1ade

Precisa-se c1
casa

;e
referen-

EMPREGADA - I dia por sen». EMPREGADA - Preciso op. peq. EMPREGADA todo serviço, que EMPREGADA - Precisa-se p| todo EMPREGADA - Todo ° "mf° r
,na, paoa-se bem. Estr. Vicente cie pessoa modesta com uma me-saiba cozinhar trivial variado, 3 serviço casa família pequena. - Paga-se bem - 
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de tra-CsrValho, 12)3, ap. 301. nina de 11 anos, ord. 25 rnll.fpéssoat, não lava. leopoldo Mi->Paga-se 70000. Tratar R Ronald ça alfabetizada, para casal • um»
...... ..„_,,,.„„ -r,. -, . W 

" -F ¦ "°.' ¦ ¦ -- Não tem patroa. Traiar amanhi.. cuez, 28, ap. 501. .de Carvalho, 291. ap. 402. I. do f,l>. Ex,Bem:>e referenoai. Dor-
iei™' 304- .. baba - P7.ci.,.se com i^fâSSSZ^.ÜTSSL p°£ emento. Paga-se bem. empada;-- ?«*..« ,»..>: Rua ^ o.oni, 77 .P. 2,, -1MPrEG/_,d/£._ Todo «^¦¦•-feeL^ p. £,Z es™& -&- R£
BAtÁ - Precisa-,., d. preferir. P«» 2 crianças. Av. Delfim Mo-.Tiradentes, Pedro I. n. 7 .p. 307. ;ExÍqe-Se Cart. e referen- t "3e " 

_>?_ [^"Zi do om 
^ Cns,óva0- - tt casal. Paga-se ben, _ R. AI-; EMPREGADA - P'eç,!5.se pari %£»*> 
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ÜÚ^LU?*"-^de experiência • ótima anarên. do-nte à noil, _ nfer.c,.,. __„«_.____"_""_'.. ...„ •,:.".. enc_,a,:!-^I—:—' tiro. EMPREGADA - Precisa-se para;EMPREGADA - Precisa-se de durma no emprego. _"gi«
muito bem. Pedem-se referencie»

bei
702.

Constante
Nio ie atende pelo

, «p. iui. OU UiAJ -
telefone. 1 VÂNIA.

Renúblln do Peru 193 ,n on .EMPREGADA - Precisa-se, paro ca-:EMPREGADO - Precisa-se de um ———-— ,oc|o serviço de um casal. Exige-lpessoa para todos os serv.ços do- -.--- -.-,,- ¦.-,.„-. -,-„ « _Republica, do Paru, 1W, ap. W.1-^ Exigem.se referências; Paga-!senhor para serviço dc limpeza/EMPREGADA - Precisa-se d; uma;,, carteira. Dorme no emprego. Imestiços, que durma no empre-.- Rua Antônio Basti» n. 43 -
CASAL precisa copeira-arrumadel- se bem. - Rua Inhangá, 33, ap.ltrabolhar meio expediente. Praça.com referencias. Ord. inicial dç!Rua clarimundo de Melo, 798,;go - Tratar na Rua Araúio leitão ap. SOI - Fraca ^aan^rw».—
" Exige referências. Cr$ 50 000 1002 - Copac. .Tlradentes, 85, l.o nnd. Tel.t -,CrS 40 000. Tratar a Rua Jo;e;soi-rac|0 _ Quin.ino. ,n.o 275, ap. 301, no Engenho No- EMPREGADA - Precisa-se para

•"- ap-iEMPRÍGÃDÃ_todo o serviço-;^6.7.?.: \^bl'^^lL^^^J^^^iaJll\mfK<}lDir^,7r to"dr".^riso!V-0L-ArÍ.xJ-mo_si-Ci-ne Sta._Alice. c05a| com uma filha. Serviço
 .cozinha. Ótimo salário. Pedem-|EMPREGADA - Preciso, todo ser-EMPREGADA - Cozinhando e ar-jem ap. de pequena família senvEMPREGADA - Precisa-se. Av. pouco. Jalirio =uuu^- ",Bi„

Barão de|Se referências. República do Pe-viço de casal, carteira. De 30 «[rumando. Pequeno familia. Crí|criençes, R. Barão da Torro, «M|Predo Júnior, 257Í702. - Copici-laa^refarenciaa^ Kua- uorreí v.or.

—' Rua Constante Ramas,
502.

'Ipanema, 72/402. 'ru, 114 - 1001. Copacabana. '50 anos. 60 000 - 27-6113. 160 000. R. Matriz, 66, ap. 104.'ap. 302.
Barão da Torre,

Ipanema, bane. neiro, 124, ap.

Exigem-¦nes Cat
404. Ipanema.
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Ministro de Boumedienne foge e provoca crise
Escassez de
comida vai
agravar fome

D
Roma (UPI-JB) — A Orga-

nização das Nações Unidas pa-
ra a Agricultura c Alimenta-
ção (FAO) apresentou ontem
um relatório bastante pessimls-
ta sobre o problema da fome
no mundo, que se agrava com
o tato dc ter diminuído a pro-
dução de alimentos no perto-
do 1965-196G, ao mesmo tem-
po que as populações cresceram
70 milhões de pessoaa."A situação da alimentação
no mundo se encontra, hoje,
em nível mais precário que
nunca, desde o período de ea-
cassez aguda que se seguiu ime-
diatamente b. Segunda Guerra
Mundial. Com o esgotamento
das reservas, o mundo depen-
de multo mais da produção
atual e, portanto, das condi-
ções do tempo. Esperamos com
ansiedade o resultado das co-
lheitas de 1986-1967" — disse
o Dtretor-G-eral da PAO, B.
R. Sen.

SITUAÇÃO

Segundo o relatório, em tô-
das es regiões em desenvolvi-
mento — da África, América
Latina e Extremo Oriente, ex-
ceção feita ao Oriente Próximo
— calcula-se que a produção
de alimentos decresceu de 1 a
2c.'o no total e de 4 a 5% per
capita.

Advertiu Sen que, até algum
tempo, a situação poderia set
aliviada devido às grandes re-
servas de cereais existentes,
principalmente, na América do
Norte, e que contribuíram, des-
de o início da década de 50.
para a alimentação dos paises
em desenvolvimento. Mas essas
reservas atingiram, agora, seu
nível mais baixo dos últimos
dez anos, em conseqüência do
fornecimento a outros paises
e o recente aumento das ne-
cessitlades de importação da
China continental e da União
Soviética.

A situação atual é mais ou
menos a seguinte:

1) — Europa Oriental e Oci-
dental — as chuvas excessivas
reduziram a semeadura do tri-
go em quase todos os países,
exceto na Itália;

2) — Extremo Oriente — sê-
cas e outros problemas reduzi-
ram as colheitas de trigo e so-
ja a níveis mais baixos que os
do periodo anterior, já por si
reduzidos;

3) _ oriente Próximo — a
Íalta de chuvas adequadas às
plantações causará uma signi-
ficatlva redução na produção
de trigo no Iraque, Israel, Jor-
dânia e Síria1;

4) — América Latina —
apesar do aumento da produ-
ção asric0la total, houve uma
redução de 2% na produção
de alimentos, mas se atribui o
aumento daquelfii quase exclu-
sivamente â recuperação das
colheitas de café no Brasil, dc-
pois das geadas e incêndios dos
últimos anos. Aumentou a co-
lhelta de café, milho, açúcar,
mas diminuiu a produção do
trigo;

5) — Estados Unidos e Ca-
nada — boas colheitas no pe-
riodo. A semeadura de trigo
no Canadá se aproximará do
recorde de 1964-1965;

6) — india — previsto um
deficit de 5r,;. na produção
agrícola.

Cosmonauta
quer todos
no espaço

Guaiaquil, Equador (UPI-JB)
— O astronauta norte-america-
no Nell Armstrong declarou
que a exploração do espaço ex-
terior devia ser conduzida por
todas as nações,, num trabalho
conjunto.

Acrescentou que os Estados
Unidos, recentemente, deram
um passo nesse sentido, ao con-
vidar cientistas internacionais
e outras pessoas qualificadas a
participar de futuras viagens
espaciais norte-americanas.

BENEFÍCIO
"Acreditamos em que a ex-

ploraçáo do espaço beneficia to-
dos os povos" — afirmou o as-
tronauta, em entrevista conce-
dida aos jornalistas, nesta Ci-
dade. "Os Estados Unidos
revelam tanto os seus êxitos
quanto os seus fracassos, por
isso que todos também se be-
neficiam de nossas falhas".

Armstrong, que pilotou a na-
ve Gemini-8, em março último,
está visitando a América Lati-
na, juntamente com outro ex-
plorador do espaço sideral, Ri-
chard Gordon.

Gordon também falou aos
jornalistas. Disse que o progra-
ma norte-americano tem por
objetivo prevenir tantas emer-
géncias quanto possível. Expli-
ceu que 80 por cento do treina-
mento a que sáo submetidos os
astronautas norte-americanos
relacionam-se com os aspectos
da segurança e que o equipa-
mento espacial dos Estados
Unidos é construído de modo a
dar aos astronautas várias saf-
das, em situações de emergên-
cia.

Ambos os astronautas estão
convencidos de que os Estados
Unidos colocarão um homem
na Lua, antes de terminar o
atual decênio.

Estados Unidos apoiam na
ONU posição dos africanos
sobre o Sudoeste africano

Nações Unidas (UPI-JB) — O Embaixador nor-
te-americano Arthur Goldberg declarou, ontem, à
Assembléia-Geral da ONU que os Estados Unidos
aprovam a proposta africana para pôr íim à tutela
da África do Sul sobre o território do Sudoeste afri-
cano, que lhe íoi entregue através de mandato da
Liga das Nações.

O Ministro do Exterior sul-africano^ Hilgarb
Müller, reagiu imediatamente à declaração do re-
presentante norte-americano, dizendo que a Afri-
ca do Sul "resistirá com toda a fôrça de que dispõe
contra qualquer tentativa de pôr em perigo a se-
gurança de seu país ou de territórios sob sua tutela".

OS VIZIMIOS HOSTIS

INDEPENDÊNCIA

Afirmou o Embaixador Ar-
tinir Goldberg que os Estados
Unidos sentiriam muita satis-
facão em participar de uma
comissão das Nações Unidas
encarregada de estudar os
meios para preparar a Inde-
pendência do Sudoeste Afri-
cario.

O Ministro sul-africano disse
que as Nações Unidas não têm
podêres legais para anular o
mandato que foi concedido à
África do Sul pela Liga das

Nações. Acrescentou que qual-
quer medida nesse sentido cn-
contraria a resistência tanto
dos brancos como dos negros
da África do Sul.

A moção que propõe a anula-
ção de mandato concedido à
África do Sul foi apresentado à
Assembléia-Geral da ONU por
54 países africanos, que há vá-
rios anos vêm lutando pela in-
dependência do Sudoeste Afri-
cano e contra, a política de se-
gregação racial na Atrica do
Sul.
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Conservadores não desejam
qualquer interferência da
ONU no problema da Rodésia

Black-pool, Inglaterra (UPI-JB) — A Conven-
ção do Partido Conservador (de oposição), reunida
desde quarta-feira em Blackpoòl, aprovou ontem,
por maioria esmagadora, um projeto de resolução
que condena qualquer forma de interferência das
Nações Unidas no problema da Rodésia.

Momentos antes, em declaração à imprensa, o
Secretário do Exterior, Herbert Bowden, reiterara
em Londres a ihtenção do Governo trabalhista do
Premier Wilson de pedir à ONU a adoção de san-
ções contra a Rodésia, se não chegasse a um acôr-
do com seu regime rebelde, nas próximas seis se-
manas.

Um território muito cobiçado
Luís Edgar de Andrade

Editor iiitcrnacionul
Quando o Tribunal de Haia, pelo voto de Minerva

de seu Presidente, um australiano, rejeitou em julho a
queixa interposta pela Etiópia e a Libéria contra a
África áo Sul, toâos compreenderam que o caso do
Sudoeste africano, esgotaâo na esfera jurídica, iria re-
nascer no plano político.

Durante seis anos, o processo rolou nos corredores
da CôHe Internacional, sem que os juizes entrassem
no mérito ãa questão: levaram todo êsse temfio a dis-
cutir se a Libéria e a Etiópia tinham competência para
pleitear em juízo modificações no estatuto âaquele ter-
ritôrio.

Agora o caso retorna ao debate da ONU que, em
seus 21 anos de existência, adotou 73 resoluções peãin-
âo à África âo Sul que lhe âevolva a tutela âa vizinha
região. Sem resultado. Por trás das autoridades sul-
africanas há sólidos interesses internacionais. Não con-
vém esquecer que o Sudoeste africano c o segundo pro-
autor mundial âe ãiamantes.

O problema remonta a 1S84 quando os alemães con-
quistaram o Suãoeste africano e iniciaram a sua co-
Ionização. Durante a Primeira Guerra Mundial, de
1914 a 1918, as trojms inglesas estacionadas na África
do Sul, ocuparam o território. A Liga âas Nações, cria-
da após o armistício, deu à. Grã-Bretanha um mandato
para administrá-lo, mas o Govêmo de Londres, em se-
guida, transferiu êsse direito para o então domínio da
União Sul-Africana. Em 1945, quanâo nasceu a ONU, o
manâato sul-africano estava prestes a expirar. As po-
pulações âo território encaminharam petições à Orga-
nização reclamando a independência. De 1950 a 1960, o
problema veio à discussão nas sucessivas Assembléias-
Gerais, sem que o Govêmo de Pretória levasse em conta
o clamor internacional.

Foi nessa ocasião que as nações africanas recém-
independentes deram podêres à Etiópia e à Libéria pa-
ra representá-las junto à Corte de Haia, porque êstes
dois paises eram os útiicos, no continente, que tinham
pertencido à finada Liga das Nações. O Imperador Se-
lassié e o Presidente Tubman alegavam que, aplican-
do no Sudoeste africano o regime de apartheid ou po-
lítica âe âesenvolvimento separado, os sul-africanos
violam o espírito ão manâato que receberam após a
guerra de 1914-18 Ao que Pretória respondia: jurídica-
mente nada indica que a ONU seja d sucessora da Liga
das Nações. Os sul-africanos acham que, morta a Liga
das Nações, desapareceu a tutela e que eles, portanto,
podem a seu bel-prazer anexar a seu território o Su-
doeste africano.

Não fosse o.subsolo rico em diamantes, ninguém se
interessaria a tal ponto por esses 850 mil quilômetros
quadrados em que vivem apenas meio milhão de habi-
tantes, entre os quais 73 mil brancos. O apartheid ati-
çou a revolta entre os nativos. Um Movimento de Li-
bertação do Sudoeste africano (SWAPO), recém-criaâo,
tem seâe em Dar cs-Salam, na Tanzânia, onde Sau Nu-
jorna, seu chefe, ãiz que a luta armada está para co-
meçar. Mas cercados rie vizinhos hostis — Angola e a
África ão Sul — os rebeldes têm pouco futuro, a nâo
ser que a posição assumida pelos Estados Unidos na
ONU venha a provocar uma mudança nos dados da si-
tuação.

Angola e África ilo Sul. jazem fronteira com Sudoeste africano

URSS adverte Israel de que
considerará muito grave uma
represália contra a Síria

Jerusalém, Israel (UPI-JB) — A União Sovié-
tica advertiu o Governo de Israel de que conside-
rara muito grave qualquer atitude de represália
contra a Síria, por causa dos incidentes fronteiriços
que vêm ocorrendo, segundo informaram, ontem,
íontes autorizadas de Jerusalém.

Em Damasco, Síria, o Chefe do Estado-Maior
do Exército, General Ahmed Swidani, anunciou que
dentro de poucos dias serão fornecidas armas a vo-
luntários civis, que formarão um exército popular
em alerta, desde a fronteira de Israel até a linha di-
visionária com a Turquia!

PONTO-DE-VISTA

Em discurso de 20 minutos,
calorosamente aplaudido pelos
4 mil delegados presentes ã
Convenção de Blackpoòl, o vi-
ce-líder da oposição conserva-
dora, Reginald Maudllng, afir-
mou que o Partido rejeitava
qualquer forma de interferên-
cia da ONU — inclusive san-
ções parciais — no problema da
Rodésia, que disse ser exclusi-
vãmente da alçada do Governo
britânico.

Afirmou ainda que as con-
versações recentes que mante-
ve, em Sallisbury, com o Pri-
meiro-Ministro Ian Smith, o

convenceram de que as diver-
géncias entre a Grã-Bretanha
e a Rodésia são menos graves
do que se pretende fazê-las."Entretanto — comentou — o
ultimato apresentado à Rode-
sia pelo Governo trabalhista de
Wilson fêz com que o proble-
ma se tomasse infinitamente
mais difícil."

A moção original do projeto
votado ontem pela Convenção
era mais branda, e pedia ape-
nas que íôsse procurada uma
solução para o problema rode-
siano, através de negociações.
e se pronunciava contra a in-
tenção do Governo dc submeter
o assunto ã ONU.

Heath ganha mais forca
no Partido Conservador

POSIÇÕES
As conversações mantidas

entre o Primeiro-Ministro de
Israel, Levi Eshkcl, e o Em-
baixador soviético, Dmitri
Chuvakhin, não foram divul-
gadas, mas afirmam as fontes
que êste reiterou as acusações
de que Israel estaria tentando
derrubai' o novo Governo so-
cialista da Síria.

Constitui uma resposta fts
consultas israelenses dos últi-
mos dias, nas quais o Premier
Eshkol declarou ao Embaixa-
dor Chuvákhin que a verdadei-
ra causa dos choques entre Si-
rla e Israel é a incapacidade
do Governo sírio em se man-
ter estável.

A União Soviética acusa Is-
rael de manter vínculos estrel-
itos com os imperialistas, em
eeus planos para tentar derru-
bar o atual Governo, e, ao
encaminhar a advertência de
ontem, fêz sua primeira inter-
venção direta na crise entre
israelenses e sírios.

Ao contrário do que se di-
vulgou anteriormente, o pro-
testo soviético não foi feito por
escrito, mas verbalmente, em

i Gabinete4.
I holandês

ir. ¦
renuncia

Haia (UPI-JB) — O Gabinete
<!d Primeiro-Ministro da Holanda
Joseph. Cais, renunciou aos pri-
meto-os minutes dchojo, em cen-
eéqü&ncia ds- iteí o P^ííjtnenio
apravadu uma, moção' t!o principal
lUBtribro da coalizão, o Partido Ca-
tòlico Popular, cm que expressa-
va diaaágnwlo pela âluiação fl-
narioô&aí econômica e social do
P.-IÍ5.

conferência de Eshkol e Chu-
vakhin. Antes, Esiikol instruíra
a, delegação israelense na ONU
k pedir uma reunião do Con-
selho de Segurança, para dis-
cutir a crise. N

Israel esta realizando uma sé-
rle de gestões junto a outros
Governos, para explicar a po-
sição de seu Governo. Segun-
da-feira, o Ministro do Exte-
rior israelense, Abba Eban, se
avistará com o Chanceler fran-
cês Maurice Couve de Murville,
em Paris, a íim de debater a
crise atual entre israelenses e
árabes.

Despachos de Paris dizem que
Eban procurará obter o apoio
da França para a firme posição
adotada por Israel no conflito.

A situação nas fronteiras com
a Síria e a Jordânia foi assun-
to de debate de quarta-feira na
Comissão de Segurança e As-
suntos Estrangeiros de Knesset
(Parlamento de Israel), ao qual
estiveram presentes o Primeiro-
Ministro Levi Eshkol (também
Ministro da Defesa) e o Che-
íe do Estado-Maior das Forças
Armadas, General Yitzhak Ra-
bin.

Explosão e
incêndios
em Montreal

Montreal (UPI-JB) — Qua-
tro pessoas mortas, oito feri-
das e sete desaparecidas; é o
saldo da explosão na fábrica
de produtos químicos Mon-
santo, que abaleu o centro da
Cidade, ontem ã, noite, provo-
cando incêndio em vários edi-
ficios.

Bíaefcpool, Grã-Bretanha —
Edward Heath — "Ted" para
os seus partidários — surgiu
como o homem que pode muito
bem vir a ser o próximo Pri-
meiro-Ministro da Grã-Breta-
nha. Se isso ocorrer, êle será
o líder britânico com quem o
Presidente Johnson, ou quem
fôr eleito para a Casa "Branca
em 1968, terá de lidar a partir
de 1970.

Mas Heath tem ainda um
obstáculo — e dos mais duros
— a vencer. Terá ainda de der-
rotar o Sr. Harold Wilson, Pri-
meiro-Ministro em exercício.
Este na realidade é um obstá-
culo formidável, conforme os
últimos inquéritos de opinião
pública feitos pela imprensa
confirmaram, mostrando que os
trabalhistas ainda têm uma
vantagem de 2,57o <i 14,9% sô-
bre os conservadores de Heath.
Os inquéritos também demons-
traram que o .próprio Heath
está multo longe de Wilson em
popularidade como um líder po-
litico nacional.

Mas na conferência anual do
Partido Conservador, Beste bal-
neárlo do Lancashl:.e, Heath
conseguiu esta semana um es-
petacular triunfo pessoal. Con-
quistou uma aprovação esma-
gadora como líder incontestá-
vel dos conservadores.

Num discurso de vinte mi-
nutos na quarta-feira à tarde,
na coferência, Heath apelou pa-
ra os enraizados sentimentos e
frustrações dos conservadores
que se opõem com paixão à
política e condução da admi-
nistração do Governo Wilson.

Êle não disse nada de sur-
preendentemente novo, mas cia-
ramente., infundiu nova paixão
e confiança na reunião. No
íim de seu discurso, os quatro
mil delegados deram-lhe uma
espontânea ovaçâo de três mi-
nutos que deixou Heath emba-
raçado porém sorrindo.

"Ted" Heath, aos 50 anos,
emergiu de seu papel anterior
de "menino prodígio" do Par-
tido Conservador e ascora é
verdadeiramente o lider ama-
durecido do Partido.

Em muitos aspectos, èle e o
seu arqui-rival Harold Wilson
têm muito em comum. São
mais ou menos da mesma ida-
de, ambos têm cabelos grisa-
lhas. Ambos se formaram na
Universidade de Oxford e têm
título de economista.

E verdade que Heath nunca
foi comparado a Churchill co-
mo orador, mas é consenso ge-
ral que êle melhorou nos de-
bates parlamentares.

Wilson tem sobre èle uma van-
tagem clara. Como primeiro-
Ministro, êle está no centro dos
debates politicos, ao passo que
Heath até agora sô se defron-
tou com um desafio de enver-
gadura como líder do Partido
Conservador quando, chefiando
por sua organização a campa-
nha das eleições gerais de 31
de março, viu o seu Partido
sofrer uma derrota desastrosa,
com 110 cadeiras a menos que
os trabalhistas.

Mas houve pouca ou quase
nenhuma inclinação para cul-
par Heath pessoalmente pela
derrota durante a conferência
anual do Partido reunida esta
semana. Com efeito, um ora-
dor afirmou entre ruidosos
aplausos que, se Heath não ti-
vesse conduzido o Partido, a
derrota teria sido duas vezes
mais esmagadora. A resposta
de Heath não deixa margem a
equívocos: êle proclamou a re-
novação do Partido e afirmou
que vai conduzi-lo à vitória
nas eleições íe 1970.

\\V\IÀ\\\U\\\IWll////////É/// '

_r~^£aiiiÍÍÚâiii£-;^^^HK::^^P?>fl*^

&«$¦#&

mh

2|

Argel (UPI-JB) — O Mi-
nistro das Informações Ba-
chir Boumaza fugiu ontem
para a Europa por ter sido
eliminado do Conselho Re-
volucionário que dirige a Ar-
gélia, provocando uma cri-
se politica que poderá levar
o Presidente Hòuàri Boúliie-
dienne a remodelar seu Ga-
binete para manter o equi-
librio entre a esquerda e a
direita.

Boumaza era partidário
de uma politica de aproxi-
mação com os comunistas e
sua fuga, agora, facilitará o.s
elementos conservadores que
lutam para assumir o con-
tiôlé do Conselho Revolucio-
nárlo. O Presidente Houari
Boumedienne considerava-o
como homem de sua inteira
confiança.

NEUTRALISMO

Os observadores politicos
acham que o Presidente
Boumedienne fará todo o
possível para impedir que a
direita assuma o controle
do Conselho e do Ministério
a fim de manter uma linha
cie absoluta neutralidade.
Seu encontro com Tito, em
Belgrado, reforçou sua po-
sição de apoio à política do
não alinhamento.

Boumaza foi alijado do
Conselho Revolucionário en-
quanto Boumedienne visita-
va a Iugoslávia. Os jornais
argelinos de ontem não de-
xam uma linha sobre a fuga
do Ministro e òs jornais eu-
ropeus que noticiaram o ía-
to não foram distribuídos
na Argélia.

Jesuítas
reformam
Companhia

Roma (UPI — JB) — Os 225
delegacia à trlgésitná primeira
Congregação Geral da Compa-
nhia de Jesus aprovaram ontem
um decreto acabando com as
distinções entre os padres e as
seis mil irmãos jesuítas que
não fizeram votos sacerdotais.

O decreto eleva as funções
dos irmãos, até agora relega-
dos a segundo plano dentro da
ordem, defende a sua total
participação na atividade após-
tólica jusuita e pede que se-
jam colocados onde suas ca-
pacidades rendam melhor.

DEMOCRACIA JESUÍTA

Os representantes des 36 mil
jesuíta do mundo discutiram
ontem as modificações necessá-
rias para democratizar a estru-
tura interna da ordem, de
acordo com o espirito do Va-
ticano II, Desde 1540, quando
foi fundada a Companhia cie
Jesus, sempre existiu uma dis-
tinção entre os padres, que são
sacerdotes e fizeram votos so-
Ienes, e os irmãos, que prome-
teram apenas pobreza, castida-
tíe e obediência.

A Congregação da maior or-
dem religiosa da Igreja Cato-
lica está reunida desde o dia
11 de setembro, na sede cen-
trai da Companhia de Jesus,
situada numa rua próxima à
Cidade do Vaticano. Como não
tivessem conseguido nenhum
resultado prático em sua ten-
tativa para reformar a ordem
de acordo com o Concilio, du-
rante a Congregação do ano
passado, os jesuítas decidiram
reunir-se novamente agora.

Comissão
Warren se
defende

Bureau-JB - Calle Florida, 142 - lojas 10/14

Você pode fazer, tranqüilamente, uma viagem
à Argentina, sem perder de vista o Brasil. O
Bureau-JB em Buenos Aires entrega o JORNAL
DO BRASIL poucas horas depois dele começar a
circular no Rio. (E você pode contar com boas
informações sobre negócios, contatos e até orien-
tação para os seus passeios). Vá beber um café-
zinho brasileiro e faça do Bureau-JB o seu ponto
de encontro.

B

Washington (UPI-JB) —
Arlen Specter. um dos mem-
bros da Comissão Warren, de-
clarou em entrevista a United
States News and World Report
que não há dúvidas quanto à
culpa de Lee Harvey Oswald,
assassino do Presidente Ken-
nedy, e que nenhuma outra
investigação, tomando como
base as provas existentes, ía-
rá a Comissão modificar seu
veredito.

Specter defendeu o relatório
da Comissão Warren sóbre a
morte de Kennedy. contra os
recentes livros e artigos que
criticam os trabalhos de in-
vestigação, dizendo que "a Co-
missão não deixou pedra sóbre
pedra em suas atividades e
examinou tudo. inclusive o
passado de Oswald".

ISENÇÃO

Segundo a entrevista, a Co-
missão Warren não iniciou as
investigações com a idéia pre-
concebida de que Oswald era
o assassino. "A Comissão man-
teve uma atitude de absoluta
isenção, vindo finalment; ren-
der-se à evidência dos fatos,
antes de anunciar suas con-
clusões" — acrescentou Spec-
ter.

Disse ainda: "Já não há a
menor dúvida acerca do assas-
sínío do Presidente Kennedy.
A arma utilizada por Lee Os-
wald íoi devidamente exami-
nada e não existe a menor ra-
záo para se duvidar de que os
tires que mataram o gover-
nante norte-americano íoram
por ela disparados.
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Adauto só espera que haja quorum para reagir às cassações
Adauto pode ser
cassado se não
acatar punições

O Deputado Adauto Lúcio Cardoso poderá ser
atingido pelo Ato Complementar n.° 1 e ter seu
mandato cassado e os direitos políticos suspensos,
segundo advertiram ontem fontes do Ministério da
Justiça, ao comentar a hipótese de o Presidente da
Câmara desconheci- oficialmente as punições de-
cretadas anteontem pelo Marechal Castelo Branco.

Segundo dispõe d primeiro Ato Complementar,
podem ser punidos pelo Govêrno todos aqueles que
colaborarem de algum modo com os cidadãos cas-
sados pela Revolução. A punição prevista é a cassa-
ção de mandato è suspensão dos direitos políticos
quando se tratar de deputado ou senador.

O ULTIMO ATO

MAIS CASSAÇÕES

As mesmas íontes do Minis-
tério da Justiça admitem que
o Governo prossiga na cassa-
ção de outros parlamentares,
tanto na área federal quanto
nns Assembléias Legislativas de
vários Estados, mas desconhe-
cem, contudo, nomes ou áreas
a que pertençam.

Segundo as informações,
existem em poder do Presiden-
te da República processos de
cassação que implicam "pelo
menos 100 pessoas, em todo o
território nacional", encami-
nhados ao Marechal Castelo
Branco quando o Deputado
Luís Viana Filho ainda era Mi-
nistro da Justiça.

Agripino desaprova
atitude tle rebeldia

O Presidente da Câmara Federal, Deputado Adauto Lúcl>.
Cardoso, coloca-se fora da Lei e aceita as conseqüências de sei
ato, ao insurgir .ie contra, a aplicação das medidas punitivai
decretadas anteontem pelo Presidente Castelo Branco contra
alguns deputados federais, segundo pensamento do Governador
João Agripino. i

Segundo o Governador da Paraíba, o Si-. Adauto Lúcio Car-
doso assistiu, sem protestar, à edição do Ato Institucional n.° 2,
no dia 27 de outubro, ditado por circunstâncias que aqui não
cabe comentar. Não teria, do ponto-de-vista da coerência, con-
dições para se insurgir contra uma legislação — é verdade que
revolucionária — quando não protestou em tempo.

A CONVOCAÇÃO

O Sr. .Adauto Cardoso, segundo ainda o pensamento do Go-
vernador, envereda por um caminho perigoso. Ao se insurgir
contra os atos de cassação, negando-se a cumpri-los, estará, ua
verdade, se insurgindo contra a lei — os Atos — que são reco-
nhecidos por todos, até pelo Supremo Tribunal Federal.

Êle só vê um perigo nessa posição do Sr. Adauto Cardoso: ¦
é a sua condição de Presidente da Câmara dos Deputados. Mas,
ainda utilizando-se dessa condição, o Sr. Adauto Cardoso só
estará agravando ainda mais o desrespeito a uma lei existente.

O Sr. João Agripino não considera a anunciada resistên-
cia do Sr. Adauto Cardoso susceptível de provocar qualquer
problema, ou seja, de ocasionar qualquer modificação no qua-
dro político. Poderá ocasionar novas medidas revolucionárias,
já que o poder político vive num momento de excepcionailidade,
no qual a Revolução está acima de tudo. ,'

O lógico, para êle, é que o Presidente da Câmara Federal
cumpra os atos punitivos, mesmo porque está acima de suas
íôrças deixar de fazê-lo. Existe o Ato Institucional n.° 2, edi-
tado. a 27 de outubro do ano passado, atribuindo ao Presiden-
te da República, até o dia 15 de março, a faculdade de cassar
mandatos e suspender direitos políticos. Não cape ao Presi-
dente da Câmara se insurgir contra isso e adotai- uma posição
de desafio ao Presidente e ao próprio poder militar.

O Governador João Agripino está convencido de que o
Presidente Castelo Branco comunicou as recentes cassações ao
Marechal Costa e Silva, antes de operá-las. Acha mn erro
alguém supor, "como muitos de vocês da imprensa", que te-
nhn, havido qualquer estremecimento entre os dois. Também
negt. qualquer fundamento à noticia de que o Presidente da
Republicai em qualquer oportunidade tenha querido permaue-
ce. ni cargo.

Acha inteiramente irreal a versão ontem circulante, se-
gundo a qual o Sr. Adauto Cardoso convocaria os deputados
qu? estão em seus Estados para protestar contra os atos.
Acha inviável simplesmente tal convocação. Para êle, é muito
mais importante para as deputados em fim de mandato se
reelegerem — e portanto ficarem em campanha eleitoral em
seus_/Estados — do que a inviolabilidade do atual Congresso, tese
defendida pelo Sr. Adauto Cardoso.

Eles preferem a inviolabilidade do próximo Congresso —
comentou, sorridente.

CONSELHOS A AURO

No íinal da tarde, circulou a informação de que o Presidente
do Senado chegara ao Rio e logo se reunira. com o Senador Gilberto
Marinho para "conversar sobre o panorama político", segundo
informou um de seus assessores.

Alguns senadores aconselharam o Sr. Auro Moura Andrade a
não se envolver na crise entre o Planalto e a Câmara dos Depu-
tados. De um modo geral, os senadores acham que nada têm a ver
com o assunto, no momento.

A propósito, disse o Senador (maranhense) Vitorino Freire:Se eu estiver com o Auro, vou dizer-lhe para não se metei-
nessa confusão. O Senador não tem que subir em pau de sebo.
Nunca vi boi velho bater com as pontas em cerca de arame. Só
bezerro.

Costa e Silva calou e
foi para o Est. do Rio

O Marechal Costa e Silva,
que ontem de manhã deixou
o Rio para descansar, indo
para "um lugar qualquer do
Estado do Rio" — sabe-se
apenas que não é Friburgo
— onde ficará por dez dias,
não se manifestou sobre a
possível reação da Câmara
às últimas cassações, o que
poderá deixá-lo em choque
com o Congresso que o ele-
geu ou com o Presidente
Castelo Branco, que o
apoiou.

Nos meios ligados ao Ma-
rechal Costa e Silva as últi-
mas cassações de mandatos
e suspensões de direitos po-
líticos não tiveram, aparen-
temente, qualquer r e p e r-
cussâo, evitando os princi-
pais assessores do Presiden-
te eleito qualquer comenta-
rio sobre política.
TUDO CALMO

O escritório político do
Marechal Costa e Silva teve
ontem um dia normal, com

o Coronel Andreazza e o Ge-
neral Portela recebendo di-
versas pessoas, enquanto o
Coronel Hernani D'Aguiar
cuidava da secretaria, pre-
parando e catalogando estu-
dos a serem analisados pelos
grupos de trabalho que se-
rão constituídos quando o
Marechal Costa e Silva re-
gressar ao Rio.

Apesar de os assessores do
Marechal terem garantido
que êle viajou, ontem, por
volta das seis horas da ma--
nhã, para Friburgo, autori-
dades daquela Cidade, que
se prepararam -para recebe-
lo, desmentiram o fato.

Em vista disso e para não
atrapalhar o repouso do Ma-
rechal que, segundo seus
amigos, "encontra-se em lua-
de-mel com a Presidência",
os assessores passaram a di-
zer que "èle se encontra em
um lugar qualquer do Esta-
do do Rio, no sítio de um
amigo que não sabemos
quem é"*
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Doze já foram do
Rio para Brasília

Apenas 12 deputados seguiram ontem do
Rio para Brasília, atendendo è convocação do
Presidente da Câmara, Deputado Adauto Car-
doso, embora muitos outros parlamentares —
como o Sr. Tancredo Neves — tenham feito rc-
serva nos aviões para a Capital Federal, sem
comparecer ao embarque.

Funcionários da ponte área Rio-Belo Ho-
rizonte-Brasília disseram que vários deputados
pediram vaga no primeiro vôo de ontem, mas
só o Sr.' Guilhermino de Oliveira seguiu às 6h
45m, enquanto o Deputado Adauto Cardoso
viajava, sozinho, no vôo das 7h45m, "bastante
nervoso e irritado, ao c o nt r á r i o dos outros
dias".

OS OUTROS
\

Anísio Rocha foi a Brasília tratar de sua candi-
datura mas não pretende ir à Câmura

As 9h30m, seguiram os Srs. José Ribeiro e
Jorge Cúri, e novas reservas foram pedidas pa-
ra as 14h30m e 17h30m. O Deputado Vieira de
Melo chegou pela manhã ao Rio, vindo de Sal-
vador, se inscreveu na viagem das 14h30m e
preferiu viajar na seguinte. Àquela hora, se-
guiram os Deputados Amilton Nogueira e An-
tunes de Oliveira, deixando de comparecer os
Srs. Anísio Rocha, Tancredo Neves e Vivaldo
Lima.

As 17h30m, viajaram os Srs. Vieira de Me-
lo, Anísio Rocha e o Senador Vivaldo Lima,
no mesmo avião em que seguiu o Ministro da
Educação, Sr. Moniz de Aragão, que não falou
com qualquer dos parlamentares. O Deputado
Tancredo Neves faltou outra vez ao embarque,
como também o Presidente do MDB fluminen-
se, Deputado Augusto Gregório. O Electra da
VARIG, que fêz a última viagem de ontem pa-
ra Brasilia, saiu atrasado 10 minutos porque os
parlamentares esperavam o Senador Auro de
Moura Andrade, cuja presença íôra anunciada.

Futuras punições atingirão Senado
O Presidente Castelo Branco-retomará o

processo de cassações de mandatos e suspensões
de direitos políticos na próxima semana, e duas
das principais figuras a' serem atingidas são os
Senadores Artur Virgílio e José Ermírio de Mo-
rais.

Logo após a Revolução, o Senador Artur
Virgílio teve o seu mandato defendido com em-
penho pelo Senador Daniel Krieger, mas há
pouco tempo fêz um discurso de criticas ao Pre-
sidente Castelo Branco, considerado muito im-
prudente pelos seus amigos e correligionários.

ERMÍRIO

Numa conversa com um senador amigo, o
Presidente Castelo Branco disse que o Senador

José Ermírio de Morais confunde os seus inte-
rêsses pessoais com as teses nacionalistas.

Quanto às repercussões dos novos atos pu-
nitlvos, o Govêrno se diz absolutamente tran-
quilo, já que escudado em provas irrefutáveis
de subversão e corrupção.

A QUANTIDADE
São Paulo (Sucursal) — Informa-se nos

meios políticos de São Paulo que nós próximos
atos punitivos o Presidente Castelo Branco
atingirá todos os setores da atividade política,
desde o funcionalismo público até os lideres
estudantis.

Acrescentaram que a Revolução pretende
limpar a área para que "as raízes das ervas
ruins não voltem a fratificar". ¦

Queirós perguntou se era verdade
O Ministro da Guerra, Marechal Ademar

de Queirós,. fêz .ontem um ar de admiração ao
ser inquirido sóbre as cassações e, depois de
dizer que saíra muito cedo de seu gabinete
sem que tivesse lido os jornais, perguntou se
as punições tinham ocorrido mesmo.

O Marechal Ademar de Queirós se encon-
trava no Porte Duque de Caxias, onde foi feita
a festa de formatura do primeiro curso do-
Centro de Estudos de Pessoal.

NADA SOUBE

Ministro, gostaríamos de algumas pala- ¦
vras suas sobre o decreto de cassações assina-
do ontem pelo Presidente — pediu o repórter.

Se eu tenho alguma palavra? Não. não
li o decreto ainda. Como não tive tempo paraler os jornais de hoje, não sei do que se trata.Mas o»senhor deve saber das cassações,
embora não tenha lido o decreto nem recebido
alguma informação oficial — insistiu o repó-
ter.

Nem isso posso dizerl Não 11 os jornais
de hoje. Saí multo cedo de meu gabinete, vim
para cá. Não 11 jornais. Houve cassações?

O Ministro da Justiça, Sr. Carlos Medeiros
Silva, não esteve ontem em seu-gabinete de
trabalho, passou todo o dia em casa c, à tarde,
pediu à sua Assessoria de Imprensa os recortes'
de jornais referentes às cassações e ao noticia-
rio político.

Tudo parece indicar que o Sr. Carlos Me-
deiros Silva também foi surpreendido pela as-
sinatura dos decretos que cassaram anteontem
seis deputados federais-, embora êle soubesse
da existência, no Palácio Laranjeiras, de pro-
cessos que envolviam os parlamentares.

Segundo a Assessoria de Imprensa, o Sr.
Carlos Medeiros Silva nada tem a explicar em
relação aos decretos de cassação e nem pode
enumerar os motivos que levaram o Marechal
Castelo Branco àquela decisão.

Só o Conselho de Segurança Nacional
foi ouvido e apenas êle poderá Informar — ex-
plicou um dos assessores.

Brasília (Sucursal) — O Pre-
sldente da Câmara, Deputado
Adauto Cardoso, vai aguardar
a existência de quorum — no
mínimo 41 deputados no pie-
nário — pora fazer um pro-
nunciamento, formal e oficial-
mente da cadeira presidencial,
sóbre as cassações de seis
deputados federais, atitude que
considera indispensável.

Está ciente, contudo, das di-
f iculdades de se conseguir
número suficiente de depu-
tados em Brasilia, nesta época
pré-eleitoral e de recesso bran-
co — ou recesso preto, confor-
me disse — mas confia que seü
exemplo seja seguido e os par-
lamentares inter rompam a
campanha nos Estados e via-
jem para a Capital. O Presi-
dente em exercício do MDB,
Deputado Franco Montoro, in-
íormou que o Partido está con-
vooando a bancada e esperan-
çcso de que grande parte aten-
tia ao apelo.

VAI AGUARDAR

O Presidente da Câmara che-
gou a Brasília ontem, pouco
depois das 9 horas, no primei-
ro avião que deixou o Rio e
logo depois estava em seu Ga-
binete, tendo visitado a mulher
do Deputado João Veiga, para
apresentar seus pêsames, pela
morte de um filho do casal.

Na Câmara, reiterou que não
iria renunciar à Presidência,
frisando que não é homem de
renúncias e que saberá cumprir
o seu dever. Na opinião de par-
lamentares da Oposição, o Sr.
Adauto Cardoso está disposto"a praticar um ato heróico".

Pela manhã, o Presidente da
Câmara dissera que aguardaria
a chegada de Deputados e se
houvesse número faria o seu
pronunciamento da Mesa ou,
conforme o desenrolar dos
acontecimentos, daria uma de-
claração à Imprensa. Posterior-
mente, decidiu esperar a exis-
téncia de quorum para exter-
noi- sua opinião sóbre as cas-
sações, da Presidência da Cã-
mara, a íim de dar-lhe caráter
oficial. Ontem, apenas 12 depu-
tados estavam em Brasília, mas
há quem acredite que hoje o
número mínimo seja alcançado.

O LUGAR DE CADA UM

Nenhuma providência oficial
foi tomada com o objetivo de
convocar deputados a Brasi-
lia, esperando-se que a própria

situação e o "conflito de pode-
res que se vislumbra" — na ex-
pressão de um representante
da Oposição — sejam motivos
suficientes para que os parla-
mentares compareçam.

A melhor coisa que sc po-
dc fazer, cm hora dc crise, c
vir para Brasília — comentou
o Sr, Adauto Cardoso.

Aos deputados que lhe tém
telefonado e indagado se pre-
cisam vir, o Presidente res-
ponde:Eu estou aqui, no meu
pôsto.

A resposta não deixa de ser
uma advertência e os deputa-
dos, do outro lado da linha,
dizem que viajarão uo primei-
ro avião.

O Presidente Adauto Cardo-
so admitiu que seu pronuncia-
mento sóbre as cassações e a
suai posição a respeito estão
sendo aguardados com ansie-
dade, pela Câmara e pelo País.

Sei que aguardam uma
decisão dc minha parte e não
me furtarei de oferecc-Iu. Afi-
nal, se deixei o Rio, interrom-
pendo minha campanha c sus-
pendendo i n ú m cros compro-
missus, foi para fazer alguma
ccisa. Não vim para ficar ca-
lado.

O Sr. Adauto Cardoso nâo
manteve, até o momento, qual-

squér contato com os deputados
cassados. Antes de viajar pa-
ra Brasilia, foi procurado, ao
telefcne, pelo líder Raimundo
Padilha, que desejava saber as
últimas notícias. Dos demais
integrantes da Mesa, só falou
com o 3.° Secretário, Deputfido
Aniz Badra, que deverá via-
jar hoje de São Paulo.

O Deputado José Maria Ri-
beiro, do MDB fluminense,
chegou ontem, mas avisou que
só reassumirá seu mandato de-
pois que a Mesa da Câmara de-
cidir sóbre a situação do su-
plente, Sr. Humberto El-Jaick,
que foi cassado. Chegou anun-
ciando que foi impugnada, em
seu estado, a candidatura do
Senador Miguel Couto Filho à
Câmara Federal pela ARENA.

PILA PRESENTEADO

Interrompendo, na tarde de
ontem, sua conversa com os
jornalistas, o Sr. Adauto Car-
doso manteve um encontro
em seu gabinete com o Depu-
tado Raul Pila. O parlamen-
tar gaúcho disse que as cas-
sações estavam dentro de suas

previsões e que ninguém pode
adivinhar "o que bem aí".

Na ocasião, o Presidente da
Câmara ofereceu ao Sr. Pila
uma foto, tirada quando o lí-
der parlamentarista fazia al-
gumns revisões nos seus três
últimos discursos, que a Cáina-
ra vai imprimir.

PROTESTO E RESISTÊNCIA

O Deputado Franco Monto-
ro, no exercício da Presiden-
cia do MDB, disse que os jor-
nais apresentaram duas man-
clietes contrastantes: as cassa-
ções c a mensagem de fra ter-
nidade de Paulo VI, dirigida à
América Latina. Na sua opl-
nião, o que é necessário é a
normalização da vida pública
do Pais e pediu a Deus "ener-
gia e coragem para protestar e
continuar resistindo".

CONGRESSO CONVOCADO

Causou surpresa a . alguns
deputados o aviso colocado na
portaria, de que o Congresso
tem reunião marcada para
hoje. às 10 horas. A explica-
ção é a seguinte: a sessão está
convocada há muito tempo e
destina-se a votar um crédito
especial de 65 bilhões de cru-
zeiros ao DNER, para concluir
a pavimentação de várias ro-
dovias. A convocação é para
atender o regimento, já que
o prazo para um pronuncia-
mento legislativo termln ará
hoje. Como não haverá quo-
rum, o projeto será promulga-
do pelo Presidente da Repú-
blica.

FELONIA NÃO

O Sr. Adauto Lúcio Cardoso
recebeu solidariedade de vá-
rios deputados e um deles afir-
mou que assim agia ante a
felonia do Govêrno.

— Náo acho que lenha ha-
vido felonia. Afinal o Governo
tem a sua conveniência e co-
mo Presidente dc um poder
encaro, como do meu dever não
contribuir para aguçar a crise.

A outro deputado, assegurou
o Presidente da Câmara que
o Marechal Castelo Branco é
um homem de bem e que mes-
mo errando pensa servir ao
Pais.

A um jornalista negou-se a
confirmar que o Presidente da
República tenha faltado à pa-
lavra empenhada sobre o tér-
mino das cassações na esfera
federal.

Doutel em Brasília para discursar

Leia reação da Oposição na página 4

O Deputado cassado Doutel de Andrade,
Vice-Líder do MDB na Câmara, viajará esta
manhã para Brasília e provavelmente à tarde
pronunciará um discurso em que examinara aa
razões de sua luta na Oposição e condenará a
cassação de mandatos decretada anteontem
pelo Marechal Castelo Branco, que o atingiu ao
lado de outros cinco parlamentares federais.

O Sr. Doutel de Andrade passou todo o dia
de ontem em seu escritório do Centro da Ci-
dade, mas não manteve contatos políticos com
ninguém, nem mesmo com o Presidente da Cà-
mara Federal, Deputado Adauto Lúcio Cardoso.
A REAÇÃO

A amigos, o Sr. Doutel de Andrade disse
que não reconhece ao Marechal Castelo Branco,
como de resto a ninguém, o direito de cassar
um mandato que lhe foi conferido diretamente
pelo povo de Santa Catarina. Acha que no pró-
ximo pleito o povo catarinense premiaria a sua
atuação oposicionista cem uma votação consa-
gradora.

O Sr. Doutel de Andrade sustenta que con-
tinuará lutando sob quaisquer circunstâncias
pela sobrevivência do Brasil, contra a entrega
de sua soberania a povos estrangeiros. O Sr.
Doutel de Andrade faz restrições à oração do
Presidente Castelo Branco, acusando-o de ter
medo das urnas.

Aldo da Luz

Lideres parlamentares, tanto situacionistas
quanto oposicionistas, chamaram a atenção para
as circunstâncias da suspensão dos direitos po-
liticos e conseqüente demisão do Desembarga-
dor Aldo Ávila da Luz, do TRE de Santa Ca-
tarina, e assinalaram a existência de um dado
da maior importância em face do acontecl-
mento.

Segundo notícias recolhidas nessas fontes, o
Desembargador foi o relator, em sessão extraor-
dinária do TRE de Santa Catarina, do greces-
so para registro dos candidatos apresentados
pelo MDB às eleições parlamentares de 15 de
novembro. O acó-Vdão mediante voto favorável
do relator, foi aprovado e, assim, feito o re-
gistro das candidaturas oposicionistas.
DECISÃO

A sessáo extraordinária do Tribunal se deu
às 10 horas de quarta-feira, e a ela comparece-
ram os outros seis magistrados, sob a presi-
dencia do Desembargador Marcilio Medeiros, do
Tribunal de Justiça do Estado.

A decisão do TRE, favorável ao pedido do
MDB, se deu em face da inexistência de qual-
quer impugnação aos candidatos propostos pelo
Partido, entre os quais figurava o Deputado

-cassado Doutel de Andrade.
A decisão do Tribunal se deu minutos de-

poi de iniciada a sessão é comunicada ao Pai--
tido. As 18 horas, entretanto, era divulgada a
relação dos cidadãos que tiveram seus mandatos
parlamentares cassados e suspensos seus direi-
tos políticos, entre os quais se encontrava o De-
sembargador Ávila da Luz.

Egídio Thurler

Niterói (Sucursal) — Políticos ligados à
ARENA atribuíam ontem a atos de subversão
praticados em Nilópolis, por ocasião do Govêr-
no João Goulart, a cassação do mandato do
Deputado Egídio de Mendonça Thurler, que
pertencia ao ex-PTB e íoi o parlamentar mais
votado no Estado do Rio nas últimas eleições
de 1962, quando se elegeu para a Assembléia Le-
gislativa com 8 897 votos.

Como ex-Secretário' de Obras Públicas do
Govêrno Badger Silveira, o Sr. Egídio Thurler
— que se notabilizou lia vida pública fluminen-
se, em 1961, quando era 1.° Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa, disputando com o seu
carro oficial e ganhando, uma gincana em Pe-
trópolis — foi alcançado pela lei das inelegi-
bilidalles è estava íorà do próximo pleito.
HERDEIRA

Certo de que manteria, mesmo fora do piei-
to, o seu prestígio em Nilópolis, o Sr. Egídio
Thurler estava estudando o lançamento da
candidatura de sua mulher. Dona América
transformando-a, assim, em sua nerdeira poli-
tica. Sô não consumou êsse desejo porque íoi
alertado por'amigos militares de que a sua mu-• lher, por afinidade, poderia ser cassada.

No MDB, o Presidente do Partido, Deputado
Augusto de Gregório, lamentou a cassação do
6eu colega de Câmara Federal, Sr. Humberto
El-Jaick, que respondeu depois dá Revolução
a um IPM sóbre política universitária, dizendo
que "êle sempre íoi um homem de bem, um
poeta de méritos, muito estimado pelos estu-
dantes de Friburgo, onde tinha sua base poli-
itica". O Sr. El-Jaick, como candidato à reelei-

ção, figurava na lista de 20 impugnados do
MDB fluminense, mas em razão da cassação de
seu mandato, o TRE arquivará o pedido de ins-
crlção de sua candidatura.

El-Jaick
O Diretório Municipal do MDB reuniu-se

ontem, em Nova Friburgo, para examinar as
implicações da cassação do mandato dc Depu-
lado Federal e dos direitos políticos do advo-
gado e Professor Humberto El-Jaick nos des-
tinos da agremiação no Município, por se tra-
tar de um dos elementos mais atuantes do
Partido no Estado do Rio.

O Professor El-Jaick ocupava, anteontem,
o microfone da Rádio Nova Friburgo, no ho-
rário do TRE para o MDB. por cuja legenda
se inscrevera como candidato à reeleição para
a Câmara Federal, quando o Juiz eleitoral o
interrompeu para comunicar que êle figurava
na relação dos políticos cassados pela Revo-
lução.
REAÇÃO DESFAVORÁVEL

Ontem, os rumores de que o Marechal
Costa e Silva passaria o fim desta semana em
Friburgo foram abafados pela noticia do im-
pedlmento do Sr. Humberto El-Jaick conti-
nua1- a participar da vida pública. Enquan-
to os seus adversários políticos evitavam sair
às ruas, representantes do MDB no Município
reuniam-se nos cafés e nas esquinas, vendo-se,
também, grupos de professores e de estudantes
reportando-se ao fato, embora com discrição.
O Diretor da Rádio Nova Friburgo, Sr. Alui-
sio Moura, escusou-se a comentar a cassação
dos direitos políticos do antigo educador fri-
burguense,' tendo-se limitado a dizer que "a
reação não foi favorável, principalmente nos
meios populares".

Libânio Ribeiro
Recife (Sucursal) — Amigos do Deputado

cassado Elias Libânio da Silva Ribeiro atri-
buiram ontem a punição decretada pelo Pre-
sidente da República à "fofocagem política"
do Deputado Geraldo Guedes e do Sr. José
Vambèrto, Assessor de Imprensa do Presiden-
te da República, "seus adversários políticos em
Agrestina, no interior".

— Os parentes dos Srs. Vambèrto e Gue-
des de há muito perseguiram o parlamentar
agora punido. Chegaram até a espalhar dl-
versas vezes, em Agrestina, que êle seria cas-
sado, promovendo comemorações com bebidas
e foguetões — disseram.
'•£ REVOLUCIONÁRIO"

Os correligionários do Sr. Libânio Ribeiro,
apontado por eles como "revolucionário autên-
tico" atribuem ainda aos seus adversários de
Agrestina as denúncias de corrupção eleitoral
feitas ao Serviço Nacional de Informações e
à Polícia federal.

Depois de longa carreira na extinta UDN,
o deputado cassado ingressou no ex-PSD, do
qual se afastou, em 1962, por não apoiar a can-
didatura do Sr, Miguel Arrais ao Govêrno de
Pernambuco.

Isabelino Abbad
Põrío Alegre (Sucursal) — O cassado Pre-

feito de Uruguaiana, Sr. Isabelino Abbad, íoi
Secretário de Viação do Município quando era
Prefeito o Sr. íris Ferrari Vais.

Nas últimas eleições ,o Sr. Isabelino Abbad
elegeu-se Prefeito pelo extinto PTB. Nos pri-
meiros dias de abril de 1964 foi afastado do
cargo mediante intervenção militar, que mais
tarde entregou o posto ao Vice-Prefeito Homero
Tarrago. Embora afastado, o Sr. Isabelino
Abbad conservada a titularidade. Tem 45 anos
e íoi comerciante e funcionário de charqueadas.
PRIETO EM CAMPANHA

O Deputado cassado César Prieto, ignorando
os últimos acontecimentos, continuava ontem
em campanha eleitoral. Uruguaiana foi'a ul-
tima Cidade que visitou em seu movimento pela
reeleição.
PUBLICAÇÃO

Brasilia (Sucursal) — Serão publicados ho-
je, em Diário Oficial que circulará com data de
13 de outubro, os decretos do Presidente da Re-
pública que suspendem os direitos políticos dos
Deputados Federais Doutel de Andrade, César
Brieto, Abraão Moura, Humberto El Jaik, Se-
bastião Paes de Almeida e Adib Chamas e dos
Estaduais Libânio Ribeiro (Pernambuco) e Egi-
dio Mendes Theuler (Estado do Rio), além do
Presidente do TRE de Santa Catarina. Sr. Aldo
Ávila da Luz, e do Prefeito de Uruguaiana, Sr.
Isabelino Abade.

Os atos, que chegaram a Brasilia cm ma-
lote especial, na noite de quarta-feira, foram
ontem encaminhados à Imprensa Nacional pa-
ra publicação.

-¦vj^^-^íVãflZ^sii^^sfl-^Vjífl. zr-Li!*'-,--}sz?-r--. -.>;.. ;j,t--. •;¦;:".;?:¦--? j__^-_'. ¦;•¦'...: ¦ ¦_. .,-:-r^-~fly~~" :~:?s»r_ ~t -""¦.'"r-iví. H*-'.'__?_Kr___<KK



4 — 1. Cad., Jornal do Brasil, sexta-feira, 14-10-66

Coluna do Castello

m

Adauto não toma conhecimento
nem dá conseqüência às cassações

Brasília (Sucursal) — Nin-
guém poâe supor que o Sr. Aãauto
Carãoso venha a ler para o plena-
rio ãa Câmara, ão alto de sua ca-
deira presidencial, os nomes dos
seis ãeputaãos cujos mandatos fo-
ram agora cassados pelo Marechal ^
Castelo Branco. Não renunciara
conforme âeclarou no primeiro mo-
mento, e nem se poâe imaginar a
hipótese ãe que aãmita transferir
aquela tarefa para um âos seus
companheiros âa Mesa, seguindo
um exemplo existente para confôr-
mar-se em reconheceria força in-
contrastável do arbítrio praticado
em nome âa Revolução.

O Deputaão Aãauto Carãoso
deixou bem nítida a sua posição,
através ãe aãvertências claríssimas
formuladas ao longo ão tempo em
que vem exercenão as funções áe
Presiãente áa Câmara. Correspon-
dera por inteiro às responsabiliãa-
des do seu pôsto e agirá, sem vaci-
lacão, no sentido de defender a ãig-
niãaãe e a soberania âa representa-
ção popular, cuja âestruição custa-
ria preço ãemasiaão alto ao Go-
vêrno.

A essa altura, o Marechal Cas-
teio Branco já âeve estar informa-
âo âa. âeterminacão ão Presiãente
da Câmara áe nao tomar conheci-
mento âas cassações e, portanto, âe
não ãar nenhuma conseqüência ao
ato, mantendo os deputados atingi-
dos na plenitude ão exercício âo
manãato.

Uma decisão madura

Vieira acusa Governo de

Os telefones do Sr. Aãauto Car-
doso, em casa como no gabinete,
não cessam de tocar. São os seus
amigos, os ãirigentes ãa ARENA —.
sobretuáo os antigos próceres âa
UDN, que melhor o.conhecem —,
pois toâos os qu:e acompanharam
sua atuação na Presiãência áa Câ-
mara sabem que êle não se confôr-
ma com as cassações arbitrárias,
que considera injustificáveis, além
de inúteis: intranqüilizam o País,
afastam-no cada vez mais ãa nor-
malidaâe democrática,-sem o méri-
to áe conseguir purificat o meio
parlamentar e com o demérito âe
agravar o quaãro ãe injustiças e ãe
insegurança.

Os telefones tocam para levar
ao Sr. Aãauto Carãoso vozes âe
ponãeração e, por vezes, âe pusila-
nimiãaáe, que o aconselham a evi-
tar qualquer atituãe tenâente a es-
tabelecer o impasse institucional.

O Sr. Aãauto Cardoso perma-
nece na mais absoluta reserva âes-
áe que chegou a Brasilia, na ma-
nhã âe ontem. Tranqüilo, resistiu
ao asséãio ãos repórteres, que só se
dispersaram ao fim ãa tarãe, depois
de ouvirem ãêle a reiteração âo
propósito âe não falar senão à Câ-
mara, o que condiciona o seu pro-
nunciamento à presença ãe pelo
menos 41 ãeputaãos — número mi-
nimo para a realização ãe uma ses-
são. É possível que isso ocorra hoje,
conforme espera, aliás, o Sr. Aâau-
to Carãoso.

Pessoas ligaâas ao Presiãente
âa Câmara confirmam que sua
conduta será mesmo a áe não dar
conseqüência às cassações. Não ha-
veria outra forma válida âe mani-
festar sua inconformidade, prévia e
enfaticamente anunciada. Na ex-
pectativa dessa providência, colo-
cam-se todos os setores.

O enfraquecimento do Congres-
so pelas cassações mata as espero?!-
ças ãe normalização institucional
no quaâriênio âo Marechal Costa e
Silva, pois elimina a possibilidade
âe que se chegue a uma Constitui-
ção capaz âe ser acatada, e corrom-
pe as bases âo próprio sucessor ão
Marechal Castelo Branco, eleito por
um Congresso cuja independência
logo em seguiâa é contestada por
uma demonstração cabal âe tutela.

Perspectivas sombrias

« As conseqüências âa posição ão
Presiãente da Câmara, caso êle se
recuse, conforme se espera, a acatar
o ãecreto âe anteontem, fixarão o'
impasse institucional, desde que não
se aãmite a anulação âe cassações
por parte âo Marechal Castelo Bran-
co. O Deputaão Aãauto Cardoso ten-
ta conter o arbítrio, lançando o pé-
so da instituição que representa

i contra a força revolucionária. Pare-
ce convencido ãe qüe o Governo não
poâe prescinâir áo Congresso e con-
fiante na influência decisiva da opi-
nião pública — tantas vezes referi-
âa por êle e pelo Senaãor Moura
Anãraãe — para vencer o impasse,
âespertanâo os chefes militares pa-
ra a necessiâaâe, que julga império-
sa, âe abrir ao País perspectivas se-
guras ãe um futuro tranqüilo.

Se o impasse institucional põe
em risco a sobrevivência âo próprio
Congresso, o pleito ãe 15.âe novem-
bro e a elaboração constitucional,
na sua esteira de ameaças leva tam-
bém a eleição do Marechal Costa e
Silva, ainãa não diplomado eyuja
poSsé não se verificaria em termos
âe legitimiâaâe, se destruído o co-
légio eleitoral que o escolheu para
sucessor do Marechal Castelo
Branco.

A crise desencadeada pelas cas-
sações poderá ser a mais grave já
enfrentada pelo Governo do Maré-
chal Castelo Branco. Perspectivas
tão sombrias recomendam umesfôr-
co geral âe conciliação, que já poâe
ser entrevisto na ãeclaraçâo serena
feita pelo Deputado Franco Monto-
ro, Presidente do'MDB., depois de
conferenciar com o Sr. Aãauto Car-
doso.

Redemocratização ou
ditadura

propósitos continuístas
Brasília (Sucursal) — Ao desembar-

car ontem em Brasília, às 20h30m, o líder
do MDB na Câmara, Sr. Vieira de Melo.
afirmou que as cassações de mandatos
"só podem ser entendidas como parte de
plano destinado a provocar uma crise
através da qual o Governo espera alcan-
çar objetivos continuístas".

O Sr. Vieira de Melo e o Sr. Franco
Montoro,. que responde' pela Presidência
do Partido, coníerenciaram logo após com' 
o Deputado Adauto Cardoso, ao qual asse-
guraram que o MDB dará o quorum. ne-
cessárlo para que aCàmára funcione hoje
à tarde.

INTRANQÜILIDADE

O Sr. Vieira de Melo disse que após
à eleição do. Marechal Costa e Silva, o
País teve a sensação de desafogo, "gene-
rallzando-se a impressão de que o pior
passara ,'e Já caminhávamos para a noi—
malldade. Essa impressão não durou; por-
que o Presidente da República tomou logo
a iniciativa de intranqüillzar o País, reno-
vando em Campinas ameaças de yiolen-
cias, às quais começa a cumprir com as
cassações de mandatos".

O Deputado Franco Montoro anunciou
que convocará o Gabinete Nacional do
Partido para uma reunião hoje mesmo,
caso a maioria dos seus integrantes re-
torne imediatamente à Brasília, confôr-
me espera. Os Srs. Franco Montoro e •Vi-

cira de Melo comunicaram-se com as di-
reções regionais do MDB na Guanabara,
São Paulo, Minas, Estado do Rio e Bahia,
pedindo que cuidassem com empenho da
arreglmentação de deputados, a íim de
que haja número para a reunião da Ca-
mara; hoje à tarde. .

VAI COBRAR_

Ainda no Rio, o Sr. Vieira de Melo
afirmou que cobrará do Deputado Adauto
Cadoso "suas promessas e garantias de
que o Congresso não mais seria violado
pois o Presidente da Câmara declarou
muitas vezes — com toda a certeza —
que íião haveriam nova- cassações no Con-
gresso". ,. , ...' — Estamos assistindo a um diabólico
processo que se desdobra gradativamenté,
visando a objetivos que não são de re-
democratização mas de estabelecer clima
de total insegurança, com o qual e pra-
ticamente inviável a presença de oposição
sem riscos nem temores — acrescentou o
Sr. Vieira de Melo.

IRA A ADAUTO

O líder do MDB pretende interpelar
o Deputado Adauto Cardoso e, "se íor

Qualquer que seja, contuâo, o
comportamento âo Sr. Aãauto Car-
ãoso, não fará êle um gesto emo-
cional, mas aáotará uma decisão
longamente meditada, que veio se
cristalizando) áurante sucessivas.
crises que sempre traziam à tona
ameaças de novas cassações, agora
efetuadas. Em 1964, quando a poei-
ra levantada pelos tanques ainda
não assentara, o Sr. Adauto Cardo-
so, então na liderança da UDN, de-
clarou-se contra as primeiras puni-
ções ãe congressistas, dizendo que
não admitia cassação ãe manãato
senão âe acordo còm o processo e
segundo os casos previstos ria Cons-
tituiçâo e nas leis. Eleito Presiãen-
te áà Câmara, continuou a susten-
tar a opinião âe que, enquanto o
Connresso fôr produto ãa represen-
tação popular, não haverá .expurgo
capaz áe torná-lo em corpo unifor-
me, integraâo homogêneamente por
elementos "compatíveis com o es-
pírito revolucionário". Além âisso,
consiâera que caãa ofensa à inte-
griâaãe ão Congresso imvlíca na
desmoralização âo único Poâer em
condições dé dar legitimidade à Re-
volução, evüanâo que ela se trans-
forme numa ditadura crua e pe-reça.

Defesa da Revolução

Quando se firma na defesa âa
incolumidade ãa Câmara, o Sr.
Aãauto Carãoso está convenciâo,
portanto, áe que defende a própriaRevolução, que não terá futuro vá-
Hão se" não se encaminhar para a
restauração âemocrática. Sem con-
tar com um Congresso proviâo âe
autoriáaãe, a Revolução não poâe-rá atingir os seus objetivos, lançan-
ão o País na insegurança pela pos-
sibilidade da contestação permanen-te da legitimiâaâe dos atos que um
Governo praticou em seu nome.

Não será prematuro indicar qtie
as articulações para a superação da
crise deverão encaminhar-se para a
imediata revogação ãos Atos Insti-
tucionais e efetivo início âa reáemo-
cratização, mantidos embora toãos
os atos praticaâos pelo Governo re-
volucionário. Já existem sinais âe
tímiâas tentativas nesse sentido, co-
mo a fórmula mais adequada para
impedir que a crise se desenvolva
no rumo da instauração de uma âi-
tüâura.

Destacado prócer político, che-
gaâo ontem a esta Capital, conf es-
sava, após uma conferência com o
Presiãente âa Câmara, que não se
poâe vislumbrar, no momento, qual-
quer alternativa fora ãa pronta re-
cuperação ou âa derrocada final âo
sistema âemocrático. Os temores au-
mentam porque, não havendo solu-
ção satisfatória para a crise, a res-
tauração âo jogo institucional esta-
rá mais âistante âo que nunca. Fe-
chaâo o Congresso, não se poderia
esperar a convocação de uma As-
sembléia Nacional Constituinte, o
que'pressupõe a normalização poli-
tica para a realização ie eleições li-
vres, a fim âe. que o povo inâique
ãelegaâos especiais para a tarefa ãe
reconstruir a estrutura do Estado.

Costa e Silva surpreendido

Segundo fonte ligada ao Maré-
chal Costa e Silva, o Presidente elei-
to só não foi tão surpreendido como
o Sr. Adauto Cardoso porque ouvira
do Marechal Castelo Branco, há cêr-
ca âe 15 dias, a advertência de que
talvez fôsse obrigado a usar ainda
de seus podêres excepcionais.

Auro esperado

O Deputado Aãauto Carãoso
não manteve contato, at^agora, com
o Sr; Moura Andrade, que se encõn-
tra em São Paulo. Explicou que, co-

*mo nenhum Senador foi atingião, o
problema é específico da Câmara,
não havendo motivo para entenái-
mentos com o Presiãente do Senado.

Contudo, o Sr. Moura Andrade
ê esperado em Brasília na manhã
de fioje.

> Questão de consciência

Quando o Deputado Adauio
Carãoso anunciou que não fará
qualquer pronunciamento senão
quando reunir a Câmara, um repor-
ter indagou se êle lavaria as mãos,
na hipótes^ de não haver quorum.— Neste caso, meu filho — re-
trucou —, ainãa que lavasse as
mãos, eu não lavaria minha cons-
ciência.

WAfombert Jaccoud
Redator-substituto

o caso, desafiá-lo a, cumprir a promessa
lelta publicamente, de lutar pela manu-
tenção da Inviolabilidade do Congresso,
mais uma vez gravemente afetado e in-
sultado, com a proscrição de aguerridos
oposicionistas". .— Logo depois, farei um pronuncia-
mento à Nação, em nome da Oposição,
oue eStã sem garantia alguma para atuar
politicamente. Pelo menos, poderei dizer
ao Pais o que se passa nos Estados, onde
todo-mundo está preocupado e indagando
quem será o próximo cassado.

BRUTALIDADE
'__ As cassações são uma brutalidade .

e decretadas quando a campanha eleito-
ra! começava a chegar ao auge, nota-se
na reação do Governo a morbidez de
ciuem pensa não apenas em matar, mas
matar como Lampião - aos poucos e co-
var demente. ,._,. _.__ .

— Afinal, essa monstruosidade de-
monstra que o Marechal Castelo Blanco
está pretendendo a convulsão social, po-
líVica e militar, capaz de inverter os fa-
tos normais como, por exemplo, a.posse
de seu sucessor, o Marechal Costa e Silva
_ concluiu o lider do MDB.

A ESPERA DO PIOR

Sôbre as cassações dos mandatos, o
Deputado Amilton Noguci.a afirmou, an-
tes deriajar para Brasilia, que "nao es-
peravámosd_ Governo atitudes como
e_sa tão próxima das eleições. Isso nao
p?e.udlca a nós da Oposição, pois den-
tro das atuais contingências qualquer coi-
sa pode acontecer conosco".

_ o único prejudicado no fim da his-
tória, será o Marechal Costa e Silva;
re^ém-cleito Presidente para quem se
está formando um ambiente^ de grave
^tranqüilidade e oposição. Nao conheço
motivos que Justifiquem a atitude,
ainda mais porque a Revolução foi feita
há mais de dois anos e, entre centenas de
cassados, esses de agora nao haviam sido
C00t_tómitado Amilton Nogueira não co-
srita sôbre o que possa ser decidido em
Brasília e confessa não acreditar numa
conve-ação da Câmara. Acompanhado
de sua mulher, o parlamentar disse, ao
se desuedir dos parentes: "Não sei ouan-
do volto, se volto, nem como volto!V

O Deputado fluminense Arlo Teodoro
disse, no Aeroporto Santos Dumont, que
"o pior ainda está por vir: pelo visto se-
rão impugnados todos aqueles que tenham
capacidade eleitoral, como e o caso do
Doutel, Sebastião Pais de Almeida e Cé-
sar Prieto, verdadeiras forças em San-
ta Catarina, Minas Gerais e Rló Grande
do Sul. No íim de tudo, só quero ver

como ficará o Deputado Adauto Cardo-
so, que se cansou de afirmar que não ha-
veria mais cassações na área federal".

FORA DA ONDA

O Deputado Anisio Rocha, que tam-
bém seguiu no mesmo avião, foi convi-
dado pelo Deputado Vieira de Melo pa-
ra comparecer à Câmara, mas recusou-se.,

Vou a Brasília só para tratar da
minha campanha e do meu eleitorado,
já que o Tribunal me deu ganho de cau-
_a no caso da minha expulsão do MDB,
por ter votado em Costa e Silva. t_ss&
negócio de convocação é para os lideres.

MEDIDA VIOLENTA

O Marechal Amauri Kruel afirmou
ontem que o Presidente da República) po-
dera chegar, "com esses atos de provo-
cação, até a uma medida violenta contra
o Congresso, mas não conseguirá prejuds-
car o Marechal Costa e Silva, em torno
do qual está a maioria) esmagadora do
Exército".

O ex-Comandante do II Exército con-
ferenciou longamente com o Embaixador
Assis Chateaubriand, que achou a situa-
ção nacional "multo grave". O Marechal
Amauri Kruel observou, na ocasião, que
o Presidente "tudo íaz para traumatizar
o Pais".

Após desmentir a notícia de que te-
ria sido apreendida no Rio Grande do
Sul, em poder de um pombo-correio, uma
carta que enviara ao Sr. João Goulart, o
Marechal Kruel atribuiu o fato "à ima-
gtnação do Serviço Nacional de Informa-
ções".

— Não existe carta. Desafio que a
publiquem, pois querem me intrigar com
meus camaradas,

LAFAIETE VE TERROR

Ao embarcar ontem para João Pes-
soa, o Deputado Arnaldo Lafaiete (MDB)
declairou que as últimas cassações vieram
provar a intenção do Governo em estabe-
lecer um "clima de terror" no País, "des-

tinado a influenciar favoravelmente os
candidatos arenlstas em detrimento dos
que se opõem âs violências".

Ê a prova — acentuou — de que
a ARENA já sc desesperou na certeza
de que perderá as eleições em todo o
País.

Herculino: Adauto resiste ou renuncia,
Belo Horizonte (Sucursal) — O vice-

líder do MDB na Câmara, Deputado João
Herculino — observando que as cassa-
ções só servem para retemperar a luta da
Oposição em favor da redemocratização
do País —, afirmou ontem que, se o Depu-
tndo Adauto Cardoso não tiver forças
para resistir aos "atos de violência" do
Governo, seu caminho deve ser mesmo a
renúncia.

Pelo telefone, o Sr. João Herculino
comunicou ao Deputado Adauto Cardoso
que nove deputados federais do MDB mi-
neiro estarão hoje em Brasília, para que
haja quorum e a Cájnara possa reiniciar
seus trabalhos, coni o anunciado pro-
nunciamento de seu Presidente.

DIGNIDADE

Acha o Deputado João Herculino que
o Congresso perdeu sua dignidade no mo-
mento em que aceitou passivamente os
decretcs-lels do Presidente Castelo Bran-
co.

 O pior é que esses atos discricio-
nários tiveram o apoio de vários membros
do Legislativo que, no passado, diziam ser
defensores da democracia. Mas, agora sur-
ge a grande oportunidade para esses par-
lamentares se redimirem da sua sutomis-
são ao Poder Executivo e mostrarem que
ainda tèm algum resquício de democrá-
tas.

CONDENAÇÃO

O Sr. João Herculino declarou que os
novos atos de cassação de mandatos cons-
tituem "a reabertura do processo e dá
fase punitiva da Revolução e, conseqüen-
temente, a volta do regime de terror no
País".

— Como estamos às vésperas do piei-
to de 15 de novembro, quando haverá o
julgamento, principalmente dos parla-
mentares, pelo povo, quando serão pesa-
das as atitudes e definições de cada um.
Estas punições tomam caráter de violên-
cia contra a livre manifestação e movi-
mentação dos candidatos. Se êste é o
objetivo dos atuais detentores do Poder,
pídemos antecipar que não serão atin-
gidos. Isto porque a queda de um sol-
dado ou de um general na guerra em que
estamos envolvidos não terá o sentido dè
derrota total. Muito ao contrário. Estes
atos retemperam as nessas' forças para lu-
tar e nos dão motivação e entusiasmo
para o prosseguimento da nossa luta pela
redemocratização do País. A violência
nunca constrói qualquer coisa duradoura.
A História aí está para confirmar —
acentuou.

Observou ainda o Sr. João Herculí-
no que "no momento em que o Presi-
dente da República diz que o Pais cami-
nha para a consolidação demccrá,tica,
estes atos continuam desmentindo as suas
próprias palavras".

CELSO* PASSOS

O Deputado Celso Passes, convocado
pelo MDB em São João Del Rei para via-
jar hoje à Brasília, disse ao JB que o
Governo tem o "indisfarçável receio" de
que a Oposição constitua em novembro
a bancada majoritária no futuro Con-
gresso.

— Todos os cassados inscritos no MDB
eram considerados deputados eleites, para
a legenda da Oposição, com votos em
quantidade suficiente para ajudar a elei-
ção de companheiros. Mas o MDB con-
tinuará numa atitude de oposição cora-
josa. denunciando as violências pratica-
das contra seus membros em todo o País,
sintoma do desespero que domina o Par-
tido do Governo — afirmou.

PROPÓSITO ELETORAL

Sáo Paulo (Sucursal) — O Presidente
do MDB paulista, Deputado Chaves do
Amarante, atribuiu às cassações propõsi-

tos "nitidamente eleitorais, muito embora
pesam ser também atingidas figuras inex-
oresslvas, em termos de voto popular, da
área situacionista", acrescentando que elas
"constituem um desprestígio para a Jus-
tiça Eleitoral".

O Vice-Presidente do Partido Oposi-
cionista, Deputado Evaldo de Almeida
Pinto, distribuiu a seguinte nota a im-
Pi-ensa: "No dia 15 de novembro a ira
popular desabará sóbre os falsários da
democracia que assaltaram o poder e nos
envergonharam perante o mundo civilí-
zado O Presidente da Câmara nao pode
mesmo tomar conhecimento das cassa-
ções. Sua Excelência tem feito declara-
ções enfáticas nesse sentido e, agora, deve
reagir, sejam quais forem as conseqüen-
cias".

O Senador padre Calazans condenou
as cassações e afirmou que "depois de
tentar em vão, durante três anos, aliciar
deputados, senadores e prefeitos, o Go-
vêrno resolveu cassar mandatos".

PERNAMBUCO SE MOBILIZA
i

Recife (Sucursal) — A direção do
MDB pernambucano decidiu ontem que
retornassem Imediatamente a Brasília os
deputados do Partido para "prestigiar a
reação do Legislativo contra o atentado
<las cassações e, sobretudo, a posição do
Presidente Adauto Cardoso, que vem agln-
do com dignidade e sentido democrático.

— O que podemos dizer — declarou
o Deputado Osvaldo Lima Filho — é que
a luta continua e que a cada companheiro
atingido pela violência do poder dttato-
rial surgirão 10 novos para lutar com o
povo pela reconquista da liberdade e do
desenvolvimento, contra a insânla dos cé-
sares que se.julgam deuses.

O Deputado Osvaldo Lima Filho, um
dos Vice-Presidentes do MDB, disse ain-
da que "é uma surpresa para todo o povo
brasileiro que o Presidente da República,
em pleno processo eleitoral, procure al-
iterar viciosamnete os resultados do pleito .

MDB GAÚCHO REAGE

Porto Alegre (Sucursal) — O Dire-
tório Regional do MDB, reunido ontem
sob a presidência do Deputado Siegfried
Heuser, solidarizou-se em nota oficial
com os Deputados cassados Doutel de
Andrade e César Prieto e com o Prefeito
cassado de Uruguaiãna, Sr. Isabellno
Abbad.

"Nestes companheiros — diz a nota
— homenageamos todos os demais que,
como eles, foram vitimas da prepotência
do Governo, cuja vontade unipessoal foge
ao diálogo e não quer que o povo se pro-
nuncie livremente nas urnas, para tanto
gerando sucessivas crises".

MARTINS: "ARBÍTRIO"

Fortaleza (Correspondente) — O Se-
cretárlo-Geral do MDB, Deputado Mar-
tins Rodrigues, reuniu a imprensa para

- afirmar que "as novas cassações de
mandatos dos deputados federais com a
suspensão dos seus direitos políticos cons-
tituem mais um ato de arbítrio e violên-
cia do regime ditatorial que Infelicita e .
degrada o País".

Continua o Presidente da Repú-
blica — disse ainda — praticando tais
atos de prepotência, a mutilar e humi-
Ihar o Congresso Nacional, já agora em
flagrante contradita e afronta a reitera-
das afirmações do Presidente da Cama-
ra dos Deputados de que não mais have-
ria cassação de mandatos parlamentares.

Não acredito — prosseguiu — que
o Sr. Adauto Lúcio Cardoso houvesse
feito tais declarações levianamente, sem
se respaldar previamente na palavra
presidencial, que destarte é mais uma
vez desmentida de modo frontal pelos
atos ditatoriais. Na véspera do pleito de
15 de novembro, as cassações decretadas
demonstram a obstinação do Governo re-
volucionário de eliminar as lideranças
políticas no falso pressuposto de que por.

essa forma logrará impedir o pronuncia-
mento do povo contra uma situação que
se torna cada dia mais repudiada pelas
massas populares, tal o acervo de desa-
certos que a tem caracterizado.

Medo voltou
a lotar a
Assembléia

Uma Informação divulga-
da na Assembléia Legislati-
va — "novas cassações de
mandatos serão divulgadas
nas próximas horas" — fêz
com que, ontem, pela pri-
meira vez nos últimos , 15
dias, fôsse quase total o com-
parecimento dos deputados
cariocas, durante a Ordem
do Dia.

Os Srs. Mauro Magalhães,
José Dutra e Frederico Tro-
ta protestaram contra as
cassações de anteontem, en-
quanto os demais preferiram
permanecer calados, "desço-
nhecendo-as tal como o Mi-
nistro da Guerra que tam-
bém não soube de nada", se-
gundo afirmou um parla-
mentar.
SOLIDARIEDADE

O primeiro a falar foi o
Deputado Célio Borja, que se
solidarizou com o Presidente
da Câmara dos Deputados,
Sr. Adauto Cardoso, qual.líl-
cando-o de "um velho libe-
ral que no passado deu pro-
vas de apreço aos sentimen-
tos mais puros de liberdade
e saft-erá agora enfrentar
com discernimento, inteli-
gência e prudência, as difi-
culdades que cercam sua íl-
gura de homem público".

— Ê possível que muitos
estranhem minha reação e
talvez a considerem tardia,
pois nós aplaudimos a Revo-
lução e mais ou menos aju-
damos a fazê-la, mas é che-
gado o momento de o Govêr-
no se reconciliar com a de-
mocracia. Acreditamos que
o Sr. Adauto Cardoso saberá
defender o prestigio do Le-
gislativo, com a prudência
necessária para atravessar o
abismo aberto à sua frente
— concluiu o Sr Célio Borja.
PROTESTO

O Deputado Mauro Maga-
Ihães, protestando contra as
cassações, disse que "o Pais
começava a voltar à norma-
lidade, quando surge êsse
processo de atemorizaçao dos
homens da Oposição, por
criticarem com coragem os
homens que trairam a Revo-
lução".

O Deputado Jose Dutra,
em aparte ao Sr. Mauro Ma-
galhães, afirmou que "a
maior das torturas é o silên-
cio" e que "hoje, já não exis-
tem mais três Podêres, res-
peitados e equilibrados". O
último aapartear o Sr. Mau--
ro Magalhães foi o Deputado
Frederico Trota, para afir-
mar que "só o povo pode cas-
sar mandatos, através do
voto".

PROTESTO
— Em nome do MDB do Ceará íor-

mulo veemente protesto contra a renova-
ção desses atos de violência, que não en-
contram justificativa senão como justi-
ficação de uma política mesquinha e odi-
enta. De público manifesto a integral
solidariedade da nossa agremiação aos
valorosos companheiros que acabam de
ser inlquamente privados da participação
da vida pública.

AMARAL: "_ DITADURA"

Natal (Correspondente) — Interroga-
do sôbre as últimas cassações do Presi-
dente Castelo Branco, o Deputado Ama-
ral Neto afirmou que "quem almoça com
Armando Falcão, Oliveira Brito, José
Cândido Ferraz e Tcódulo Albuquerque
não tem íôrça moral para cassar nem
assassino".

O Sr. Amaral Neto retornou ontem ao
Rio, após passar dois dias em Natal, e
revelou que em seu comício de hoje, em
Copacabana, enviará o seguinte recado ao
Presidente da República: "Primeiro lim-
pe o Palácio para depois limpar a Cá-
mara".

Disse ainda que as novas cassações
vieram provar que "vivemos hoje mais do

llio Grande do Sul
Porto Alegre (Sucursal) —

O Deputado , oposicionista
Aldo Fagundes protestou na
sessão de ontem da Assem-
bléia Legislativa contra as
cassações de mandatos, afir-
mando que, "a esta altura,
ninguém mais pode ter dú-
vidas de que o Presidente
Castelo Branco não está in-
teressado em restabelecer a
vida democrática".

Lamentou o Sr. Aldo Fa-
gundes que o próprio Presi-
dente da Câmara Federal,
Deputado Adauto Lúcio Car-
doso, tenha sido surpreendi-
do pelos atos do Presidente
Castelo Branco, com quem
estivera no mesmo dia das
novas cassações de manda-
tos e suspensões de direitos
políticos.
No E. do Rio

Embora a Assembléia Le-
gislativa não tenha funcio-
nado ontem, por falta de
quorum, a repercussão das
novas cassações de manda-
tos sacudiu os meios politi-
cos fluminenses e levou a
intranqüilidade a dezenas de
deputados estaduais, infor-
mados de que novas puni-que nunca sob uma ditadura — a ditadura

do suspense. Todos estamos ameaçados, e c5es estáo a caminho, "com
mais do que todos o Marechal Costa c mais gente do Estado do
Silva".

Para o deputado, as cassações deixa-
ram em situação delicada o Presidente
da Câmara, "que jurava não haver mais
possibilidade de degola. Cabe agora ao
MDB convocar urgente o Congresso, caso
o Presidente da Casa não o íaça, pois por
seu juramento, o Sr. Adauto Cardoso está
obrigado a não tomar conhecimento das
punições".

Os atos do Presidente repercutiram
intensamente nos meios políticos locais,
mas os representantes da ARENA recusa-
ram-se a fazer declarações a respeito".

Rio". O Presidente da As-
sembléia Legislativa, Depu-
tado Cordolino Ambrósio,
não quis pronunciar-se sô-
bre as cassações.

Na ARENA, os deputados
tidos como visados para fu-
turas proscrições revolucio-
nárias, mostravam-se ontem
abatidos, e eram consolados
pelo Secretário-G e r a 1 do
Partido, Sr. Luis Braz, que
dizia a todos que "muitas
notícias não passam de boa-
tos espalhados pelos in-
teressados na contra-revo-
lucão".

GOIÁS PREVÊ MAIS

Goiânia (Correspondente) — As au-
toridades estaduais não quiseram,comen-
tar, publicamente, as últimas cassações
de mandatos e suspensões de direitos po-
liticos, mas não se mostraram surpresas
com o ato do Presidente Castelo Branco.

Com base em informações que teriam
sido recolhidas pelo Governador Otávio
Lage, observaram' essas autoridades que
multas outras punições serão decretadas
pelo Governo, Inclusive de alguns líderes
do MDB goiano.

Para os políticos da Oposição, o Go-
vêrno aplicará novas punições durante tô-
da a campanha eleitoral. Disseram, no
entanto, que os "atos discricionários" da
Revolução nâo amedrontam o MDB.

— Manteremos o ânimo e a dlsposi-
ção de participar do pleito como oposicio-
nistas vigorosos — disse ao JB o Secreta1
rio Regional do MDB, Deputado Antônio
Magalhães.

No Paraná
Curitiba (Do Correspon-

dente) — Sob o impacto das
cassações de mandatos
anunciadas anteontem, a
Assembléia Legislativa para-
naense realizou ontem sua
sessão sem que nenhum dos
parlamentares falasse, Umi-
tando-se a votar a Ordem
do Df.

Rumores de que alguns
parlamentares e candidatos
paranaenses serão atingidos
também pelas punições têm
provocado' comentários de-
sencontrados, i n t r anqüili-
zando o ambiente político.
Ninguém quis se manifestar
sôbre o reinicio das cassa-
ções.

Leia opinião de
"arenista na página 7
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Adutora cie Lajes entra de
nôvo em carga e tubulação
que caíra é agora em arco

_"_: '¦ A 2.a Adutora de Lajes, cuja tubulação havia desabado
... em parte durante as enchentes de janeiro, já entrou nova-
í mente em carga, abastecendo a Cidade com mais 220 ml-

lhões de litros de água por dia. A nova tubulação, em arco
auto-sustentado com 80 m de vão sobre o Guandu, está
livre das águas do rio, mesmo nas enchentes periódicas.

ii A CEDAG Informou já haver ordenado o início da
montagem de um outro arco idêntico para ser instalado em¦''__ substituição à antiga ponte sobre a qual passa atualmente

,. a tubulação da lfi Adutora de Lajes, a íim de evitar que- ocorra também o seu desabamento. O.nôvo arco será cons-" truído pela mesma firma que íêz o primeiro em 84 dias. j

Jorna) do Brasil, sexta-feira, 14-10-89, l.o Cad. — 5
MANTENHA LIMPA A CIDADE
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NÔVO ESQUEMA

Com a volta a operação da' 2.» Adutora de Lajes, a CEDAG
colocará em prática um esque-
ma de abastecimento que per-

í1 mitlrá a adução de um bilhão
e 500 milhões de litros para a3_ cidade, em,caráter normal.

Contribuirão para isto a nova
. Adutora do Guandu, com 520

milhões de litros; a Adutora
. i Henrique Novais, com 230 mi-

*>' lhões; a 1.» e 2.a Adutora de
Lajes, com 430 milhões; o Sis-1 tema Acari, com 250 milhões; e' os mananciais locais, com 50
milhões de litros de água. *

Para-assegurar a continuida-
i de operacional do abasteclmen-
.' to, a CEDAG pretende, segun-
-i do informa, dar seqüência às' • obras para recuperação do sis-

tema distribuidor, que apresen-'c ta milhares de vazamentos na
.. rede, com perda considerável'r_'. de água.

Um dos locais preferenciais é
si a Zona Sul, principalmente Co-• pacabana, onde está sendo con-

cluída a obra nos reservatórios
'• de Macacos e Cantagalo. Com

seu término, haverá mn aumen-
! to imediato de 70 milhões de'•- litros para o bairro, o que de-' verá ocorrer ainda este mês,

;; segundo a CEDAG.
:r. ÁGUA NA URCA

[r A CEDAG garantiu para a
manhã de hoje a normalização

do abastecimento para o balr-
ro da Urca e algumas ruas de
Humaitá e Laranjeiras, que fi-
carani sem água durante três
dias em conseqüência de um
defeito numa das bombas da
Elevatória de Guaicurus. •

A bomba teve que ser desll-
gada para que fôsse somado o
defeito, na sua parte de sue-
ção. Em conseqüência, quase
todo o bairro da Urca, além
das Ruas Diógenes Sampaio,
Miguel Pereira e as adjacen-
tes ao Largo dos Leões no Hu-
maitá, e parte da Rua das La-
ranjeiras, íioaram sem água.

Os moradores da Rua Manuel
Niobei, na Urca, disseram on-
tem que, ao contrário do que
se Informou oficialmente, toda
a rua ficou sem água duran-
te uma semana, e não três
dias. Frisaram que náo só o
Distrito de Águas como o se-
tor de atendimentos da
CEDAG, ao receberem as suas
reclamações, prometiam o repa-
ro "para daqui a poucas ho-
ras", e ficaram "nessa conver-
sa" durante uma semana.

O Serviço de Relações Públi-
cas da CEDAG considerou, no
entanto, natural a reação im*
paciente dos consumidores^"porque quando o íomeclmen-
to em determinada região é
muito bom, como no caso, qual-
quer interrupção é mais senti-
da que numa zona normalmen-
te pior servida".
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Missa com violão e tambor
é discutida pela Comissão
Nacional de Música Sacra

Para avaliai- a repercussão que teve a Missa São Be-nedlto com violão e tamba - conjunto de 4 tambores _,
rtf pi", 

ar<na 
fla 

Cecil!a MeireIes e na iérejà anglicanado Real Grandeza, reuniram-se ontem o compositor e oregente com membros da Comissão Nacional de Música Sa-era, na sede da Conferência dos Bispos do BrasilO compositor José Maria Neves informou qué a missateve boa aceitação do público nos lugares onde foi apre-sentada e que em novembro sairá gravada em disco parafacilitar a sua execução nas igrejas, onde fôr permitido o '
uso de instrumentos de percussão no culto divino, a cri-tério do bispo diocesano.

>^lSmZt^ '•- Pf«f- Vullicas desta Cidade, os «arredores Jo bTü

l>ruVi puoiiça, as ve.es por dias, ate que um caminhão resolva passar para apanhá-lo"

SONHANDO COM A TIJUCA

DEBATES

O Ministro anglicano CurtKleemann, da igreja de Rieal
Grandeza, manifestou-se satls-
íeito com a experiência reali-zada no dia 2 do corrente, poisque a Missa São Btiicdlto man-
teve a dignidade do templo edespertou o espírito de adora-
çáo, motivo pelo qual irá re-
petir a execução em sua co-imunidade religiosa, acrescen-
tando que a igreja precisa ado-tar o. tipo de música que estána alma do povo brasileiro.

Pe. José Alves, compositor e
professor.de música no Semi-nário Arquidiocesano do RioComprido, frisou que apenas hádois anos a Comissão de Mú-¦sica Sacra Iniciou um estudosério e profundo sóbre as ca-racterlstlcas da música brasi-leira e que se esperam parabreve diversas composições de
caráter religioso, adaptadas às

condições sócio-culturals da»diversas regiões do Brasil.
Criticou Pe. José Alves o hi-nário católico, que até poucotempo compunha-se. na aua

grande maioria, de músicas es-trangeiras, sendo ainda eivadode um sentimentallsmo román-tico e de mn misticismo me-dieval, não dando, por isso mes-mo, a expressão musical da co-imunidade do local.
O beneditino Dom DomingosSanchis, membro do Secreta-riado de Liturgia, lembrou quesegundo o Concilio Vaticano II,todo o tipo de míisica autócto-ne e qualquer Instrumento po-dem ser introduzidos na lltur-

gia da igreja, conquanto preen-cham os quatro requisitos se-
guintes: sejam aptos para ouso sacro, possam ser adapta-dos, convenham & dignidade dotemplo e favoreçam realmenteà edificação dos fiéis.

AS PEDRAS VÃO ROLAR ,

z Assistência ao Menor fará
amanhã III Olimpíada parao 7 mil crianças internadas

.; Sete mil crianças internadas nos estabelecimentos de. ensino contratados pelo Estado participarão da III oiim-
o..piada do Departamento de Assistência ao Menor da Secre-taria.dé Serviços Sociais, que se realizará amanhã, às 15horas, no Estádio do Clube de Regatas Vasco da Gania.

O Governador Negrão de Lima abrirá o desfile onde
já tocarão a Banda Marcial dos Fuzileiros Navais, com evolu-
3! ções no gramado, a Banda de Música da Polícia Militar•< que executará o Hino Nacional durante o hasteamento da¦ 

_ Bandeira Nacional, e a Banda de Música do Corpo de
i Bombeiros.
. DIREÇÃO

A direção geral do desfile
r. está sob a responsabilidade das

professoras Iêda de Oliveira
, Várady e Ovídia José Couti-
i riho, e dos professores Beiriz,

Luis e Cláudio, auxiliados pe-las professoras Maria Celeste
da Costa e Sousa, Eunice Te--i resa Alves, e Srs. J. K. de

vi Azevedo e João Prates.
jfl A Olimpíada foi toda esque-., matizada desde a saída dascrianças das 32 escolas, quetêm contrato com o Governo
?< para educá-las, em ônibus daCTC acompanhados de bate-dores, até a disposição e as ati-vidades dos alunos dentro do
. estádio. A Tocha Olímpica se-

, rá conduzida pelo aluno quemais se sobressaiu no ano pas-" sado e a concentração dos sete-' mil pequenos atletas será na-, Praça Seca em Jacarepaguá,
,./ de onde partirão em carava-na. Para facilitar, os colégios. desfilarão por agrupamentos:" A, B e C.

Os Institutos Santa Rita de1 Cássia, Padilha Paquetá e de: Educação e Cultura, com a Es-oi cola Rocha Miranda e os Edu-candários N. S. das Graças
, Filial, Santa Rita, Paulo deTarso, Santa Inês, Bezerra deMeneses e N. S. das Graças1 Matriz, formarão o grupo A eo grupo B corresponderá aos... Intematos São Pedro e Dom-i Bôsco,.Instituto Frei Caneca,

os Educandários N. S. do Am-
paro, Divino Espirito Santo, N.S. da Vitória, e São Pedro deAlcântara, além das Escolas'Ji Paroquial São Tome e Maria-i Ortiz. O CAMOCN, o Interna-

{._ to Santa Monica, os Educandá-
.., rios. Amazonas, Santa Liicia,Santa Maria e Esperantista,

junto com os Institutos Arru-*f da Câmara, N. S. da Piedade,Brasileiro de Educação e Cia-parede, formarão o grupo C.
., DISPOSIÇÃO

Após o acesso ao Estádio, ca-" da escola alcançará o campo
pelas entradas pré-detefoiina-das, dlspondo-se na metades\ posterior do gramado de írente

K. para a Tribuna de Honra, um
, ao lado do outro de acordo com

„ a ordem de chegada. Os pon-- tos, quanto à disciplina, serãoatribuídos a partir dò'momen-'¦" to em que o Colégio der entra-
St da no campo.

f. DISPOSITIVO

Todos os colégios deverão
providencia* para que as res-•o pectlvas Guardas das Bandeiras'. e todas as professoras estejam

, postadas de frente para o mas-tro, onde serão hasteadas ssBandeiras Nacional e do Esta-do. por duas crianças, assisti-«as pela professora Cibele.
As Guardas, em linha, colo-car-se-ão uma ao lado da ou-.. tra de frente para o mastroonde serão hasteadas as Ban-

deiras, por ordem de chegada.As demais, postar-se-ão à reta-
guarda das primeiras sucessiva-mente na mesma direçáo e nomomento da, execução do Hi-no Nacional, as Bandeiras Bra-sileiras serão desfraldadas, eem seguida, as Guardas diri-gir-se-ão aos seus respectivoscolégios. __

A Banda Marcial dos Fuzilei-ros Navais fará evolução nogramado após a concentraçãodos colégios no campo, findaa qual se deslocará para o locala seu critério, enquanto a Ban-da de Música da, Polícia Mi-litar executará o Hino Nacionalno momento do hasteamento daBandeira e precederá o Grupa-mento A, se deslocando para adireita quando alcançar a Tri-buna de Honra onde permane-cera até o final da Competi-
ção Esportiva entre as crian-
ças. Quanto a Banda de Mú-sica do Corpo de Bombeiros,
precederá o grupamento C e sedeslocará também para a di-reita quando alcançar a Tribu-na de Honra, onde permanece-rá ate o término do Desfile.
ACOMODAÇÃO

Os alunos que não desfilaremficarão acomodados nas cadei-ras cujo acesso é feito pelo por-tão de entrada na Rua GeneralAlniérlo de Moura, portão n ° 3Após o Hino Nacional umlocutor anunciará a chegada doFogo Simbólico trazido por co-legiais de várias escolas do De-partamento de Assistência aoMenor, quando todos tomarão aposição de sentido. Logo apósacesa a Pira Olímpica, tornaráo locutor a pedir que todos es-tendam o braço direito paraJuramento, quando a cada pau-sa todos deverão repetir o fre-cho anunciado, abaixando obraço no instante em que ou-virem a ordem de: "Firme"
A comissão de recepção dasautoridades e convidados sericonstituída por professores, es-coteiros e bandeirantes que osencfuninharão para a Tribunacie Honra e cada colégio desfi-lará com uma tabuleta deaproximadamente 20 x 70 cmcom o nome do estabelecimento!
Um posto médico e uma am-bulância ficarão situados nas

proximidades da entrara A, nabôea do túnel que dá acesso à
pista do desfile. Apôs a reali-zação da Olimpíada, a Coca-Cola distribuirá refrigerantes
em postos instalados nos por-toes determinados para escoa-
mento, enquanto a Secretaria
de Serviços Sociais e o Depar-
tamento de Assistência ao Me-
nor oferecerão às sete mil cri-
ancas guloseimas e lembran-
ças da festo esportiva, em ho-
menagem também a Semana
da Criança.

D. Maria de Lourdes Assunção da Silva quer um apartamento

Ganhadora de Seus Talões
vai comprar apartamento na
Tijuca com qs 24 milhões

Para satisfazer a vontade de suas filhas — Eliane Ma-na e Maria Cristina — a mais nova milionária do Rio, DonaMaria de Lourdes Assunção da Silva, contemplada com oprêmio maior da série G do concurso Seus Talões ValemMilhões e que ontem recebeu seu cheque das mãos do Se-cretário Mareio Moreira Alves, revelou que os Cr$ 24 mi-Ihoes,serão empregados na compra de um apartamento na
-l1J11CÍI.

Na ocasião do sorteio, efetuado anteontem na sede daLoteria do Estado, Dona Maria de Lourdes, que mora naIlha do Governador, estava fazendo compras em Ipanemae somente quando chegou em casa, por volta das 18 horassoube da notícia, transmitida por uma amiga de sua mãe'
que havia ido a casa de Bona Maria de Lourdes para lhedar os parabéns.
APARTAMENTO

Apesar de morai' em casa
própria, o dinheiro do prêmioserá empregado na compra deum apartamento na Tijuca,
pois já há muito tempo queminhas filhas pediam para nosmudarmos para lá, pois é naTijuca que elas estudam.

Dona Maria é casada com oSr. Aires Tamega da Silva, ge-rente do Banco Aliança do Rio
Grande do Sul que, quandotambém soube da notícia, pe-diu para que ela não ficasse
nervosa e só começasse as co-memorações pelo recebimento
do prêmio quando a notícia jáestivesse confirmada pela Se-
cretaria de Finanças.Mas não houve nenhum
problema, pois hoje, quandovim à Secretaria de Finanças,

pela manhã, fui informada de
que realmente havia sido sor-
teada.

Dona Maria de Lourdes con-
tou ainda que concorre ao Seus
Talões Valem Milhões desde
seu início, há oito anos, mas
nunca havia sido premiada an-
teriormente.

— Eu sempre coloci -'& no en-
velope o nome de nJnhas fí-
lhas, mas não sei porque resol-
vl colocar o meu, desta vez, eacho que isto atraiu a sorte,
que me favortíceu plenamente.Para o sorteio da série H, aser efetuado no dia 16 de no-
vembro, contou Dona Maria deLourdes que/já trocou seus ta-lões, acrescentando que espera
ser sorteada novamente, paraentão trocar seu carro, uma Ru-ral, por.outro mais moderno.

A medida que a época dns chuvas se aproxima, mais

Feira de Livros tem pouca
luz porque falta verba
ao Departamento de Turismo

A Feira de Livros Portugueses, Instalada ua Cinelãn-
dia, está quase sem luz porque o Departamento de Certa-
mes e Turismo do Estado não tem verba para iluminação,
segundo a resposta ao ofício da Associação Brasileira' do
Livro, enviado pouco antes da inauguração pedindo provi-dênclas.

Até agora, depois de três dias de promoção, o índice
de vendas continua decepcionante, segundo os seus orga-
nizadores, pois só foram apurados Cr$ 4 milhões e 600 mll,
mas eles esperam para breve o aumento do público com-
prador. O escudo está cotado, na Feira, a Cr$ 120.
FALTA DINHEIRO

A Associação Brasileira do
Livro íêz todas as despesas
para instalação da Feira por-
que as autoridades estaduais
não tomaram quaisquer provi-
dênclas. Brevemente serão ins-
taladas gambiarras e abertos
os caixotes que ainda estão fe-
chados, colocando-se à venda
novos livros.

A retração dos compradores
é explicada pelos preços altos
dos livros. Há multa gente
rondando a Feira e folheando

aumenta o, perigo dessas pedras rolarem «p&r» larraca»

Pedras que pesam toneladas
ameaçam destruir barracos
junto à Grajaú-Jacarepaguá

Algumas pedras, que pesam cada uma várias toneladas,estão novamente ameaçando destruir os barracos do Morrodo Barro Prêto, justamente no trecho em que, na terça-feira de carnaval de 1963, uma delas rolou do alto do morro,ultrapassou a Estrada Grajaú—Jacarepaguá e íoi esmagartrês barracos.
Os moradores da favela estão apreensivos com a apro-ximação da época das grandes chuvas no Rio e principal-mente com uma pedra de 25 toneladas, que já percorreuo mesmo caminho daquela de 1963 e ficou junto à partesuperior da Estrada, ameaçando cinco casebres situados nofinal da Rua Araújo Leitão.

OUTRAS QUE AMEAÇAM
os volumes sem poder compra-
los, especialmente os estu-
dantes.

O ofício da Associação Bra-
sileira de Livros ao Departa-
mento de Certames e Turismo
íoi enviado dia 27 de setembro,
e seu Presidente ficou decep-
cionado com a falta de ajuda,"porque é difícil crer que um
órgão considerado o principal
incentivador dó turismo náo
tenha dinheiro para colocar bi-
cos de luz em uma feira de
livros".

Outras pedras menores tam-
bém estão perigosamente si-
tuadas pouco acima do leitoda Estrada Grajaú—Jacarepa-
gua, do Km 1 ao Km 3. Nesse
trecho o maior perigo decorreda própria estrutura do terre-
no, que é muito antigo e de
mais fácil erosão.

Os moradores do morro doBarro Prêto disseram que, pe-riòdicamente, alguns enge-
nheiros do Departamento deObras, a pedido deles, váo aolocal para verificar a posiçãodas pedras e o perigo que re-
presentam para os barracos,"mas até agora não tomaram
nenhuma providência. Em

conseqüência, nós mesmos so-mos obrigados a quebrar as
pedras aos poucos com marre-
tas, trabalho que às vezes che-
ga a durar iun ano para uma
pedra".

O trecho inicial da Estra-
da Grajaú—Jacarepaguá, nas
proximidades do morro do
Barro Prêto, cedeu durante as
chuvas de janeiro dêste ano.
O Departamento de Estradas
de Rodagem informa que as
obras de recuperação do leito
da estrada deverão estar con-
cluídas dentro de um mês na
parte de pavimentação total.
A construção do muro de pro-
leção provavelmente termina-
rá dentro de uma semana.

Comissão de Reforma vai
estudar a unificação de
duas Polícias do Estado

O Governador Negrão de Lima disse ontem que a uni-ficação da Força Policial do Estado com a Polícia Militardeverá ser proposta pela Comissão que está estudando areforma de estrutura da Secretaria de Segurança Públicalembrando, porém, que a idéia ainda não foi discutida. 
'

Afirmou ainda que a possível unificação dos organis-mos policiais do Rio é uma necessidade real "porque a si-tuaçâo não pode continuar como está", ressalvando que"ela nao atingirá a Polícia Civil, que já é tradicional, temo seu papel e não pode desaparecer, pois traria prejuízosao Estado".

Portadores de defeitos
físicos vão saber como
podem ser recuperados

A Associação dos Msioterapêuticos do Estado daGuanabara vai promover, a partir do próximo dia24, ai Semana de Reabilitação de Deficientes Físicosda Guanabara, durante a qual será desenvolvidauma campanha de esclarecimento e orientação áosportadores de defeitos físicos, no sentido de suarecuperação.
_ Além de conferências médicas e sociais que se-rao pronunciadas no Salão da Escola Nacional deMusica, na Rua do Passeio, com exibição de filmeseducativos italianos e outros fornecidos pela Em-baixada norte-americana, será montado um standno Automóvel Clube, junto à ENM, com fotos ilus-"trativâs.

Macaco maconhado se torna
inconveniente e ataca
duas mulheres e um menino

Um orangotahgo que atende por Oliveira, completamen-
te transtornado por um cigarro de maconha que lhe deram
para fumar, praticou ontem, no Realengo, uma série de
atos atentatórios à moral e acabou atacando duas mulhe-
res que lavavam roupas, e um menino de cinco anos.

Uma guarnição da Radiopatrulha foi chamada imedia-
tamente ao local dos distúrbios, mas o orangotando, depois
de lutar contra os patrulheiros que pretendiam.algemá-lo,
conseguiu fugir para um matagal, onde continuou a ser
perseguido durante a noite.
AS VÍTIMAS

REFORMA

O Secretário de Segurança
Pública, General Dario Coe-lho, disse, após despachai- com
o Governador, que a Comissão
de Reforma da Secretaria
criou três outras subcomissões
para estudar cada assunto se-
paradamente. Também íuncio-
nários do Gabinete estão co-lhendo dados em todos os ór-
gãos para anexá-los ao estudofinal.

As subcomissões são presidi-das pelo Sr. Olavo Rangel, daSuperintendência da PolíciaJudiciária, General Gafna Lô-bo, da Superintendência Ad-

ministrativa, e General Osval-
do Niemeyer, da Superinten-
dencia Executiva.

Salientou o General Dario
Coelho que as principais fina-
lidades da reforma é não ell-minar os inúmeros cargos defunções gratificadas da Secre-
taria de Segurança, desburo-cratizando-a, e dar-lhe umaestrutura diferente e mais di-nâmica do que a atual, que jáprecisa de mudança.

Sobre a unificação, disse,franzindo a testa, que é um as-sunto multo difícil, mas seráestudado pela Comissão de Re-íorma.

ENCONTRO

Juntamente, com a Semana,
será levado a efeito o I En-
contro Brasileiro de Fislotera-
peutas e Terapeutas Ocupacio-
nais, para debater problemasda classe, inclusive sua inte-
gração profissional, que já estásendo estudada. _ .

Durante a Semana falarão
os médicos Pedro Bloch, Araú-
jo Leitão e Hílton Batista, de-vendo, ainda, contar com a
participação do Instituto Oscar
Clark, Serviço de Reabilitação
Profissional da Previdência So-
ciai, Serviço de Reabilitação da
SURSAN, Serviço de Reabili-
tação do Instituto de Neurolo-

gia da Universidade do Brasil,
Instituto Nacional de Educa-
Ção dos Surdos, Instituto Ben-
jamim Constant, Serviço de
Reallbilitação do Hospital Pe-
dr0 n. Associação Brasileira
Beneficente de Reabilitação,
Sociedade Pestalozzi do Brasi],
Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais, Associação
dos Flsioterapeutas do Estado
da Guanabara, Associação dos,
Terapeutas Ocupacionais da7
Guanabara ' e Diretório Acadê-
mico Fernando Lemos, da Es-
cola de Reabilitação do Rio de
Janeiro,,

O orongatango atacou as
Srfis Jacira Melo da Costa (Es-
trada Intendente Magalhães,
1255) e Zuleica Fonseca, queestavam lavando roupas. De-
jjoís de agarrá-las à força, in-
vestiu contra o menino Jorge.

Os patrulheiros Robélio, Nu-
nes e Almir, da RP 6-21, não
conseguiram levar vantagem na

luta contra o orangotango ma-
coiuliado, que agora, continua a
ser caçado pelos moradores das
redondezas, listes juraram quecrivarão de balas à símio, a fimde que êle não repita as-in-
conveniências de ontem à tarde.
As autoridades da 33." Delega*
cia também procuram quem deu
o cigarro de maconha ao oran-
gotango.

Telefone para 22-1818
e faça a sua assinatura do
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Cartas
dos
leitores
Conhecimento
indispensável

O Sr. Otávio Alves Velho,"no momento em quo um
pais com tantos problemas
sociais vê sor aposto um veto
extemporâneo ao projeto dc
lei aprovado pelo Congresso
Nacional para o reconheci-
mento oficial à profissão de
sociólogo", transcreve
um trecho do Manual de So-
ciologla de JaV Rumney e
Joseph Maier, que acaba de¦traduzir, e onde, entre ou-
trás coisas, há o seguinte:"o conhecimento da socieda-
de, ou Sociologia, é tão ln-
dispensável ao planejamento
da sociedade quanto o dã
técnica de desempenar o é
para endireitar uma chapa
de ferro. À incapacidade de
perceber isto cabe á respon-
sabilidade por muitas das di-
flculdades de nossa época,
tais como desemprego, po-
breza, crime e delinqüência,
falta de confiança na ciên-
cia e na razão."

Intenção humorística
A propósito das declara-

ções do Professor Cândido
Mendes quanto ao veto pre-
sidencial ao projeto que re-
gulamenta a profissão de so-
ciólogo, o.Diretor Executivo
da Coordenação do Àperfèi-
çoamento de Pessoal de Ni-
vel Superior, Sr. Gastão
Dias Veloso escreve dizendo
que "o Conselho Deliberativo
da CAPES é composto por
homens da mais alta proje-
ção em 'diferentes campos do
saber" e que "a estrutura 'e
função do órgão levam-no,
desde a sua fundação, a dar
ênfase especial à preparação
e aperfeiçoamento de docen-
tes de Ciências Básicas para
a Tecnologia: Matemática,
Física, Quimica, Genética
etc. As considerações de in-
tençao humorística feitas
pelo eminente Professor
Cândido Mendes acerca de
órgão sério como a CAPES
expressam p o n t o-de-vista
pessoal do referido educador
e não atingem a instituição".

Intromissões da Censura
Indignado com as "restei-'

çóes impostas pela Censura
aos menores que freqüentam
os cinemas", o Sr. George
Henrique Autran-Rothman"lamenta profundamente
que o Brasil, no dia de hoje,
ainda dê exemplos antide-
mocráticos de i n t r o m i s-são estatal na área das li-herdades individuais" e co-
menta: "Como pai, tenho
consciência e responsabili-
dade sôbre o que meus filhos
posam ler ou a que filmes
possam assistir, e não neces-
sito de qualquer ajuda ofi-ciai para escolher o que meus
filhos devem fazer."
Calamidade de
Hildebrando

Perguntando onde estãoos guardas de trânsito, o lei-tor Romualdo Guerra critica"a calamidade dirigida peloGeneral Hildebrando" e diz
que "por toda parte corre-se
perigo, coni a falta de sinais,de guardas de comando, detudo", e destaca que "os
guardas, quando aparecem, é
para marcar multa, como sefossem fiscais de renda: fi-cam de tocaia para surpre-endèr os incautos, sobretudoas mulheres, e muitos delesrecebem ali mesmo a "mui-
ta", que vai direto para obolso".

Pior que os trens
O leitor Abel de OliveiraÁvila, depois de "ter tido aInfelicidade de viajar em umônibus da linha 403, pior do

que os trens da Central emhora de rush'.', relata a suaexperiência com "a "gentile-
2a" do trocador, as violentasfreladas para arrumar os.
passageiros, e as palavras debaixo ealão", terminando
por dizer que "bastaria queas autoridades fizessem res-
peitar o limite da lotação em
pé e estaria resolvido êste
problema tão degradante".
A primeira necessidade

De Vassouras, o Sr. Ma-riano Boreli pergunta seagora, com a "tranqüilidade
assegurada pela eleição deum nôvo Presidente da Repú-blica", não seria tempo de oGoverno "pensar nas difi-culdades do povo e promo-ver o barateamento da vidaatendendo à primeira neces-sidade da SUNAB: a substi-tuição do Sr. GuilhermeBorghoff, que não quer nadacom a baixa dos gêneros de
primeira necessidade".
Brasileiros mercenários

âSr. 
Luís Albuquerqueoa critica "os brasileirosmercenários ique lançaram oslogan Falta Alguém no Prê-mio Nobel a favor do argen-

tino Jorge Luis Borges e con-tra o candidato nacional,Jorge Amado", denuncia que"a manobra teria sido co-mandada pelo grupo Time-Life para a América Latinaem cumprimento às ordensde grupos econômicos", maslogo adianta que "ninguém
Tai aceitar essa Incursão emaossoa assuntos Internos: onosso candidato ao Nobel de1961 ê candidato mesmo"...
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Conflito e Definição
Governo não crê no alcance

prático da reação de Adauto
Falando à imprensa, anteontem, o

Deputado Adauto Cardoso definiu a sua
atitude, diante das cassações. como de
aturdimento e estupefação. A definição
pode ser estendida a todo o meio politi-
co, com exceção óbvia daquela pequena
área oficial que participou ou que estava
a par da medida arbitrária. A grande
maioria dos deputados federais encontra-
se eni campanha eleitoral, o Congresso es-
tava em recesso e é, assim, mais com-
preensível que o ato cassatório lenha apa-
nhado o meio político perfeitamente des-
prevenido, o que explica, até certo ponto,
a escassa repercussão que até ontem se re-
gistrou. O Deputado Adauto Cardoso, em
face da falta de quorum, não conseguiu
reunir a Câmara, o que deverá provável-
mente fazer hoje. Suas declarações sóbrias
refletiram, porém, o trauma que sofreu c
não deixam dúvida sôbre sua disposição
de afirmar as prerrogativas da Casa que
preside, as quais se inserem mini contex-
to de ordem legal que não pode ser indi-
ferente ao princípio da autonomia dos
Podêres da República. O Presidente da
Câmara entende que o Legislativo foi for-
temente alcançado pelo ato do Chefe do
Executivo e, diante de suas reiteradas e,
confiantes promessas anteriores, procura-
rá agir cm conseqüência. Tanto bastaria
para caracterizar a crisp que se declarou
a parlir do gesto com que o Presidente da
República surpreendeu a Nação.

Não será fora de propósito recordar
que o Deputado Adauto Cardoso, que se
elegeu para a presidência da Câmara sem
a ajuda do Governo, é mantido sob sus-
peita por alguns círculos identificados
com o núcleo do poder, tendo em vista a
atitude por êle assumida em 1961, por
ocasião da renúncia do Presidente Jânio
Quadros. Com efeito, o atual Presidente
da Câmara pronunciou-se, sem hesitação,
a favor da posse do Vice-Presidente João
Goulart, o que foi por muitos interpreta-
do como a abertura de uma brecha im-
portante na muralha que se erguera^con-
tra a ascensão de Goulart à Presidência da
República. Mais recentemente, o Sr. Adau-
to Cardoso voltou a ser alvo de descon-
fiança quando, na crise de 1964, foi pú-blicamente acusado de ter dado proteção
ao Deputado cassado Francisco Julião. A
apregoada resistência do Presidente da
Câmara a eventuais novas cassações soa-
va, ainda uma vez, como a disposição de
furar a frente revolucionária.

A conduta polaca do Presidente cia
Câmara situa-se, como é lógico, numa
perspectiva de restabelecimento da ordem
constitucional. Ora, o Governo, com atos
como os que anteontem foram baixados
pêlo Presidente da República, continua a
agir em função de um poder revoluciona-
rio, que não tem qualquer compromisso
com a ordem legal anterior ou alheia aos
Atos Institucionais. O Govêmo, por isto
niesmo, considera-se numa linha de coe-
réncia e manifesta a sua tranqüilidade em
face do desdobramento de uma crise quese venha a aprofundar-se com o conflito
entre o Executivo e o Legislativo. Quandoo Presidente Castelo Branco, no seu dis-
curso de Campinas, falou em aprimora-
mento das instituições, certamente não
quis significar o apreço à ordem legal e de-
mocrática que deflui da Constituição de
1946. O que terá havido, pois, foi ape-
nas interpretação que os fatos não confir-
mam, tal cpmo se viu com as cassações
de anteontem.

A surpresa de tais cassações deçor-
reu, em grande parte, do silêncio que sé
impôs o Governo, que, a falar, prefereagir. E fora de dúvida, porém, que o pró-
prio Governo induz o meio político e a
opinião pública a conclusões falsas e a jul-
ganientos pelo menos precipitados. Já não
há dúvida, contudo, a esta altura, que o
Governo abandonou, por enquanto, qual-
quer esforço de recuperação democrática,
que é por ora vão e prematuro. As eleições
que se vão realizar a 15 de novembro hão
de ser entendidas não propriamente como
uma concessão, ou como uma disposição
de normalizar politicamente o País, mas,
sim, como uma peça do esquema revolu-
cionário. Eleições, sim, mas tão-sòmente
dentro das restrições que a realidade su-

gere, sem perda da substância revolucio-
nária. A Revolução, representada pelo nú-
cleo de poder que inclui tanto o Marechal
Castelo Branco como o Marechal Costa e
Silva, não se dá por esgotada, nem tam-
pouco por saciada. O episódio sucessório,
ou mesmo as eleições de 15 de novembro,
não significam abandono de posição, ou
concessão a uma ordem legal democráti-
ca. A futura Constituição deverá igual-
mente ser entendida à luz dessa estratégia e
so será elaborada e outorgada como instru-
mento eficaz de uma ação revolucionária
que deve prosseguir. Neste sentido, as cas-
sações de anteontem são apresentadas, pe-
los exegelas oficiais, como garantia para! a
realização tranqüila do pleito de 15 de no-
vembro, e não como fator de perturbação
do chamado calendário eleitoral.

Comprometido com essa ação revo-
lucionária, o Governo terá sido incoerente
lôda vez que pretendeu agir eni função de
uma normalização do regime. Não tem
sentido, por exemplo, a nomeação «le uma
comissão de juristas que resultou no pro-
jeto Levi Carneiro, como não teve sentido
a realização de eleições a 3 de outubro de
1965, logo retificadas pelo Ato Institúcio-
nal n." 2. Este foi, a seu tempo, apresen-
tado pelo então Ministro da Justiça como
uma arma de que o Governo talvez não
viesse a servir-se. Seria um revólver que
poderia atirar, mas que não atiraria. Ora,
os fatos subseqüentes - e em particular as
últimas cassações - estão demonstrando
que é impraticável a posse de um revólver
político dissociada de seu uso. O Governo,
competentemenfe armado de podêres de
arbítrio e tipicamente discricionários, fêz,
faz e fará uso de tais podêres, no sentido
de seu interesse. Os obstáculos ou trope-
ços que encontre pela caminho serão ani-
quilados.

Dentro desse raciocínio, compreeu-
de-se que o Governo se dê por tranqüilo
em face da crise com o Congresso. O Ato
Institucional n." 2 continua em vigor e
será preciso nao esquecer que o seu artigo
n.° 31 autoriza o Presidente da Repúbli-
ca a, no eslado de sítio ou fora dele, de-
crelar o recesso parlamentar, o que po<"e
ser um expediente de quo o Executivo se
venha a servir para afastar a tentativa de
obstrução da via revolucionária. Não nos
encontramos, pois, como de outras vezes,
quando se processou a intervenção militar
no curso dos. acontecimentos políticos,
num período de convalescença da ordem
legal. Se ainda houvesse dúvidas, basta-
riam as cassações de anteontem para dissi-
pá-ias. A inclusão, na lista, de um presi-
dente de Tribunal Regional Eleitoral é sin-
lomálica e bastará para enquadrar a Jus-
tiça Eleitoral, cujo sistema de garantias é
incompatível com o regime de exceção
sob o qual se vão realizar as eleições de
15 de novembro. A hegemonia do Poder
Executivo enche a cena e não tem sentido,
diante, dêste dado, o recurso às prerroga-
tivas do Legislativo ou do Judiciário. Esta-
mos, de fato, num regime de arbítrio e o
Presidente Castelo Branco acaba de de-
monstrar, com nitidez e energia, que não
alimenta intenção de encerrar êsse regime.
Quando o Governo fala, pois, em conti-
nuidade revolucionária exprime a sua dis-
posição de continuar trilhando o niesmo
caminho do arbítrio e do discricionaris-
mo, comprometidos, se compromisso há,
apenas com a ordem legal dos Atos Insti-
tu cionais. que poderão como que ser con-
solidados numa futura Constituição que
seja realista, isto é, que sirva a realidade
revolucionária atual.

É isto que o Presidente da República
deveria dizer à Nação. É isto que deveria
dizer também o seu possível sucessor, am-
bos expressão de um movimento de excè-
ção que pleiteia continuar no tempo, çom
o mesmo ímpeto, a sua obra. É hora de
assumir claramente responsabilidades, dis-
sipando ilusões' e definindo posições. Só
assim se pouparão à Nação os sobressai-
tos em que ela continua a viver, já que o
Governo entende de situar a sua ação po-
lítica sob o signo da crise permanente.
Tudo o mais dependerá dessa orientação,
inclusive á ação administrativa e os planos
de recuperação financeira. A ;*mbivalên-
cia não faz sentido a esta altura to poder
de arbítrio não vai bem.com sutilezas eu*.,
postamente democráticas.

Embora empenhado em
se informar, por todos os
meios a seu alcance, das
condições em que evoluía
em Brasília a crise decla-
rada pela Presiáência da
Câmara, o Governo mos-
trava-se ontem absoluta-
mente tranqüilo em rela-
ção às medidas que viés-
sem a ser adotadas pelo
Deputado Aáauto Cardo-
so. Nenhum dos homens
mais ligados ao Presiden-
te Castelo Branco subes-
timava a capacidade de-
reação do ex-líder da
UDN e todos iTiclinavam-
se a acreditar que êle
desse, de fato, seqüência
às declarações com que,
na véspera, fixara sua
posição de resistência e
inconformidade com os
últimos atos presiden-
ciais.

Todos, entretanto, com
pequenas variantes, âe-
claravam a tranqüilidade
do quadro governamental
fundada em dois fatores
principais:

— As cassações ãe
quarta-feira se basearam
no mesmo Ato Institúcio-
nal n.° 2, cuja vigência e
validade plena jamais o
Congresso contestou, sub-
metendo-se a êle, ao con-
traria, não apenas para
acatar decretos anterio-
res ãe punições iguais
àquelas, mas para sujei-
tar o seu próprio funcio-
naviento, como Poder, às
regras nele estabelecidas
para as relações com o
Executivo.

— Qualquer que viés-
se a ser a medida adota-
áa pelo Presiãente Adau-
to Cardoso, não poderia
produzir efeitos ãe ordem
prática, pois o Govêmo
continua militarmente

Desde que a Guerra de
1914 descerrou o pano de
boca do século XX, uma
palavra pode resumir o
nosso século: Guerra.
Guerra cle nações, de
classes, de regimes poli-
ticos e econômicos, de
idéias. Culto da violência.
Intolerância. Fanatismo.
Sectarismo. Farisaísmo.
Inquisitorialismo. Extre-
mismo. Radicalismo. Ar-
mamentismo. Vitória.
Rendição incondicional.
Eis o clima em que vive-
mos desde 1914» Clima
que eu chamaria âilemá-
tico: ou eu ou êle. Clima
maniqueísta: ou o bem
ou o mal. O bem, so-
mos eu e os meus ami-
gos. Somos nós e nossas
convicções..._ a civiliza-
ção que representamos. O
mal é o outro, é o que es-
tá na barricada oposta, é
o que ousa se opor a mim,
a nós, à nossa causa. Por
toda a parte o dilema: ou
comigo ou contra mim.
Ao velho dilema catulia-
no da angústia tão hu-
mana da concomitância
dos contrários: nec te-
cum, nec sine te, o ho-
mem moderno opõe a bar-
reira da implacável op-
ção: sive mecum, sive te-
cum. Ou comigo ou con-
tigo. Ou como dizia um
personagem do Monge ãe
Cister: entre nós dois só
há lugar para o nosso
ódio. A cultura que mais
se cultiva em nossos dias
é a cultura do ódio, das

•barreiras, dos muros, dos
abismos.

Ora, em face dêste nos-
so mundo marcado pelo
espírito da incompatibili-
dade. e do irredentismo,
expresso na palavra

seguro e em condições de
fazer cumprir os seus
atos em qualquer esfera.

A hipótese do fecha-
mento ão Congresso era
int ei ramente afastada,
como se repelia como es-
peculativa e improceden-
te a alegação de que as
cassações visariam a con-
turbar a atmosfera âo
País para a supressão das
eleições parlamentares âe
15 áe novembro.

Se tivesse âe recorrer a
reméáio mais forte, para
conter uma possível ex-
pansão áos sentimentos
do Deputado Adauto Car-
doso, o Marechal Castelo
Branco teria à mão o
mesmo Ato Institucional
n.° 2, que lhe confere a
faculdade de áecretar o
recesso do Congresso a
qualquer momento e no
caso funcionaria como es-
pecífico homeopático, se-
gundo o princípio ão si-
milia similibus curantur:
0 Ato que provocou a cri-
se serviria para cortá-la
pela raiz.

O que se atingiu
com. as cassações

Com as cassações ãe
quarta-feira, que parecem
ter sião planejaâas com
os cuidados postos num
plano âe Estado-Maior, o
Governo atingiu algxtns
pontos estratégicos âe
cuja insegurança âepen-
ãeria, paradoxalmente, a
segurança de realização
das eleições de 15 de no-
vembro.

Cassando ãeputaâos fe-
derais, estabeleceu o pâ-
nico interno no Congres-
so, colocanâo-o em me-
lhores cònãições ãe se
render aos propósitos âo

movimento revoluciona- „
rio, tanto em relação ao
pleito parlamentar como
em relação ao projeto ãa ¦¦¦
nova Carta Constitucio- '!.
nal.

Incluinâo entre os cas- ["¦
saâos o Presidente áo Tri- ..
bunal Regional Eleitoral y
âe Santa Catarina, o Ma- ...
rechal Castelo Branco
desferiu contra a Justiça
Eleitoral em todo o País
o que, na linguagem mi- '¦
litar de guerra, se chama "
"um tiro de inquietação".
Os juizes ficaram perf ei- \tamente advertidos ão *•
que valem e do que deles
espera o Governo, na
aplicação ãa Lei ãe Ine- \
legibiliãades. Alcançanâo
o Prefeito áe Uruguaiana,
o Govêmo advertiu todos
oi chefes ãe executivos' "•'
municipais ãe que tomem
cuidado no processo âe
ajuda eventual a candi-
datos oposicionistas. •>

E, finalmente, colocan-
ão entre os ãeputaâos
cassaâos o Sr. Doutel de
Andrade, o Marechal Caé- +.
telo fêz com que o seu .-."tiro de inquietação" eco- '
asse nos meios interessa-
dos pela írente ampla, \
cujo manifesto, uma vez -
divulgado, determinará ¦.'
novas medidas âe afirma-
ção revolucionária.

Auro no Rio
O Presiãente do Sena-

ão, Sr. Auro âe Moura *j
Andrade, está no Rio des- ¦¦¦
de ontem, em silêncio. ¦¦¦
Deve seguir hoje para
Brasília, onde provável-'
mente se entenderá com
o Deputado Adauto Car- ;
doso sôbre o desdobra- -
mento da crise deflagra- -
da entre o Congresso e o -
Executivo.

Pax

Guerra, a expressão que
desde Bento XV, durante
a guerra de 1914, mais
continuamente aparece
nos documentos pontiíí-
cios e nas palavras do
Chefe da Igreja é a pala-
vra Paz. Sem querer nos
reportar a documentos
anteriores, que iriam até
o Velho Testamento e à
denominação de Príncipe
âa Paz, que Isaías dá ao
Esperado, ao Messias, ne-
nhuma palavra resume,
em tão poucas letras, o
que há de essencial no es-
pírito do Cristianismo, do
que essas três letras pe-
renes que se apresentam
como sendo a missão su-
prema da Igreja de Cris-
to neste século de tantos
anticristos. Pois há mui-
tos. Há inúmeros. E mui-
tos se vestem, e são os
mais' virulentos, como
arautos do próprio Cor-
deiro.

Ora, mais uma vez, do
alto* da Colina inspirado-
ra, o homem de branco
nos manda, neste mês
dos Anjos, uma mensa-
gem angélica: Paz, Paz,
Paz. Eis a palavra que
poderá salvar o século da
sua ruína, mesmo sem a
ilusão de que poderá ar-
rançar do coração do ho-
mem a sinistra tentação
da guerra, do homo ho-
mini lúpus, que é o mais
tétrico fruto do pecado
original.

Ainda há quem acredi-
te na Guerra como meio
de combater os males so-
ciais. Ainda há quem
acredite, como o General
Eisenhower, que a bomba
atômica aplicada, preven-
tivamente, contra a Chi-
na, poderá deter a maré

Tristão dc Athayde

>t
do comunismo. Ora, nós
já vimos o que foi a guer- 

':¦;

ra como remédio contra n
o militarismo prussiano
(1914-1918) e contra o ,'¦
totalitarismo fascio-na-
zista (1939-1945). Tanto ,
um como outro estão
mais vivos do que nunca. .
A guerra fecunda até
mesmo os adversários que
consegue vencer. Só se
tornam estéreis os males
que a paz converte. Só há .'.'.'
vitória autêntica pelo
amor. A guerra é sempre ,
aliciadora tio mal, mesmo
quando vence. A guerra
justa é praticamente ir- ¦
realizável no século da ._
bomba de hidrogênio oum
de cobalto.

Eis por que o Santo Pa-'.';
dre Paulo VI não crê que _
a guerra do Vietname, a f
mais atual das metamor- -
foses da impostura, pos-
sa produzir uma paz com -•
justiça. E clama pela Paz "
Justa e não pela Guerra'^
Justa. Repete ao mundo •
cego o que desde Bento 

"
XV a Igreja vem lançan- •¦>
do como apelo aos adver-'
sários que julgam decidir _
o futuro da humanidade,,',;
entre trincheiras e bom- :'¦
bas, reciprocamente ani-;/
quiladoras.

Só a Paz-com Justiça e V
Liberdade, só a Paz no
coração dos homens e na
mente dos estadistas, po-
dera pelo menos atenuar,
a marca belicosa e inu-
mana do nosso século. Só';
a Paz, como meio e não-
apenas como fim, é fiel'
à mensagem do Cordeiro :>
Ite, sicut agnos inter lu--
pos (Lc. X, 3). '¦ ¦**.

Como cordeiros, não
como lobos!
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Cassações intranqüilisam Pais, acusam deputados da ARENA
Uelo Horizoulc (Sucursal) —

Dois deputados da ARENA —
Abel Rafael (federal) e João
Va« Sobrinho (líder'do Parti-
do na Assembléia Legislativa)
— condenaram ontem as últi-
mas cassações, "medidas pu-
nitivas que IntranqUilIzam a
Nação, impopularizam ainda
mnis o Governo e constituem
a principal causa da derrota
da ARENA nas eleições de no-
vembro".

Os dois parlamentares are-
nistas disseram que "pareço
até que o Governo está inte-
ressado cm derrotar a ARENA
pura criar dificuldades ao Cos-
la e Sllva no inicio de sua ad-
ministração".

RAFAEL PROTESTA
No' Rio, o ex-Vice-Governa-

dor Rafael de Almeida Maga-
Ihães disse ontem que, "embo-
ra seja candidato da ARENA

á Cftmnra Federal, não posso
deixar de consignar meu pro-
testo contra as cassações de
mandatos, já que não acredito
no êxito dns soluções de forma
e de íôrça".

A cassação de mandatos
— afirmou — não . contribui
para a solução dos problemas
nacionais. Ao contrário: causa
um choque na opinião pública,
sem qualquer proveito para o
Pais.
NAO Ê CAMINHO

Disse ainda o Sr. Rafael de
Almeida Magalhães que "a eli-
minação de algumas pessoas
da vida pública não é o oami-
nho adequado para que se crie
um clima de compreensão e
esperança, sobretudo de segu-
rança coletiva, indispensável
para uma obra comum de cons-
trução nacional.

Muito mais fecundo do
que cassar — frisou — seria

despertar a consciência coletl-
va, criando-se uma mística,
uma idéla-fôrça que pudesse
interpretar as esperanças nn-
cionais. Multo mais importnn-
tc que cassar é criar condi-
ções para a renovação dos qun-

,dros políticos, renovando-se cs-
tllos e métodos de conduta dn
elite dirigente.

— As cassações decretadas
— continuou — além de ex-
tempornneas, foram discrlclo-
núrlas. Abriu uma crise de con-
seqüências imprevisíveis entre
o Congresso e o Executivo, na
hora em que o País precisa
de tranqüilidade e de esperan-
ça. As soluções íormais e sim-
plistas deixam intacta a essên-
cia dos problemas brasileiros,
que são substantivos, não ad-
jetivos.

O líder dn ARENA na A.s-
sembléia Legislativa, Deputado
Carvalho Neto, afirmou ontem
que náo há motivo para os are-
nistas se reunirem e prestarem
solidariedade no Presidente do
Partido na Guanabara, Sr.
Adauto Cardoso, em decorrên-
cia das cassações de mandatos,

— O Deputado Adauto Car-
doso agiu politicamente erra-
do, quando repetidos vezes as-
segurou que não haveria no-
vas cassações. Essa atribuição
estava fora de seus podêres.
Não há razão, portanto, parao Partido se reunir — acres-
centou o parlamentar.
FALCÃO NAO DISCUTE

O Deputado federal Arman-
do Falcão (ARENA do Ceará)

Carvalho não vê por que apoiar Adauto
dls.se ontem que não entra no
mérito das cassações, por achar
que a matéria está afeta cx-
cluslvamente ao Marechal Cas-
telo Branco e no Conselho de
Segurança Nacional.

Eu também não acredito
que as punições possam influir
na tramitação da nova Carta,
quando ela chegar ao Congres-
so — opinou o parlamentar.

Ao tomar conhecimento da
posição e da viagem a Brasília
do Presidente da Câmara, o Sr.
Armando Falcão comentou:Ê mesmo? E pensar que o
Adauto não gosta de Brasilia...
CERDEÍRA EXPLICA

São Paulo (Sucursal) — O
Presidente Regional da ARE-
NA, Deputado Arnaldo Cer-

Lista de impugnações no MDB
sairá hoje com poucos nomes

O Procurador Regional Elei-
toral, Sr. Eduardo Bahouth,
divulgará hoje os nomes dos
candidatos do MDB que já pe-
diram registro no Tribunal Re-
gional Eleitoral e que íoram
impugnados pelo Ministério
Público, os quais, segundo se
informa extra-oficialmente, não
serão tão numerosos quanto o
anunciado pela imprensa, mas
apenas uns poucos, resultado
da triagem efetuada nas listas
enviadas pelos órgãos de se-
gurança governamentais.

Como a ARENA não apre-
sentou qualquer impugnação, o
Procurador e seus assistentes
passaram o dia de ontem exa-
minando os processos e vendo
que candidatos vetados pelo
Governo poderiam ser realmen-
te impugnados pelo Ministério
Público, para impedir que caso
o Tribunal Regional Eleitoral
derrubasse os vetos propostos
o fato fosse aproveitado pela
Oposição como uma vitória po-
litica.
MDB PRESENTE

Quase ao fim do expediente
de'ontem no TRE, diversos di-
rigentes do MDB carioca com-
pareceram à Procuradoria, en-
tre os quais o Presidente da
seção estadual do Partido,
Deputado Valdir Simões, e o

. seu delegado no Tribunal, ad-
vogado Fernando Abelheira.

Apesar de terem permane-
cido quase uma hora no ga-
binete do Procurador Eduardo
Baliouth, os dirigentes oposi-
cionistas informaram _ saída
que não haviam tratado do
problema das Impugnações, mas
apenas debatido a questão do
término do prazo para a ins-
crição de candidatos. j
IMPUGNAÇÕES

Durante toda a tarde, diver-
sos jornalistas permaneceram
na ante-sala do gabinete do
Procurador Eduardo Bahouth
que, alegando estar multo
ocupado, escusou-se de recebe-
los. Após muita insistência, o
Procurador veio até à porta de
sua sala mas, negando-se a dar
qualquer informação antecipa-
da — pois o prazo para as im-
pugnações termina apenas hoje
— limitou-se a prometer dar
a relação dos impugnados ao
meio-dia de hoje, "se houver
algum".

Fonte da Procuradoria, en-,
tretanto, afiançou que já ha-
viam sido vetados alguns can-
didatos do MDB, em número
bem menor do que o divulgado
pela imprensa, mas negou-se a
dizer exatamente quantos e a
que cargos (senador, deputado
federal ou estadual) concor-
riam.

Todos os porta-vozes oficiais
da Procuradoria Regional Elei-

toral, no. entanto, negaram-se
a confirmar se já havia sido
impugnado algum candidato,
até à tarde de ontem, liml-
tando-se a declarar que "o
prazo termina amanhã (hoje)
e até agora náo há nada".

PRAZO

A questão do encerramento
do prazo para a apresentação
das impugnações levantou nl-
gumas dúvidas entre os repre-
sentantes do MDB, pois, como
o Diário Oficial que publicou
os editais comunicando os re-
gistros circulou na terça-feira,
julgavam que a Procuradoria
teria que indicar seus vetos até
ontem, quinta-feira, pois a lei
dá um prazo de 48 horas para
tal.

A Procuradoria e o próprio
Tribunal esclareceram que, en-
tretanto, pelo Código Civil (Ar-
tigo 125) e o Código de Proces-
so Civil (Artigo 27), o dia da
publicação do DO é despreza-
do, devido à sua circulação es-
tar sempre atrasada, pois ge-
ralmente sai à tarde. Dessa
forma, e segundo aqueles Códi-
gos, o prazo começa a ser con-
tado a partir do .dia seguinte
de sua edição, isto é, quarta-
íeü'a. Assim, as impugnações
podem ser apresentadas até o
encerramento dòexpediente de
hoje do TRE, às 17h30m.

Vetados 13 da ARENA fluminense
Niieról (Sucursal) — Dois

candidatos à Câmara federal
e 11 à Assembléia Legislativa —
todos da ARENA — tiveram
seus registros impugnados on-
tem pelo Procurador-Geral da
República no Estado do Rio,
Sr. Celso Timponi, sob várias
acusações de corrupção ou sub-
versão.

Entre os impugnados está o
ex-Presidente do antigo PSP
fluminense, Senador Miguel
Couto Filho, e já se sabe que
outras listas serão divulgadas
hoje ou amanhã, incluindo can-
didatos que pertenceram à UDN
e ao PSD.

AS ACUSAÇÕES

Foram os seguintes ps argu-
mentos para impedir a candi-
clatura dos 13 da ARENA:

Miguel Couto Filho — Em
1955, apoiou o movimento pró-
criação da Liga de Defesa da
Legalidade do PC; locupletou-
se, quando Governador do Es-
tado, da caixinha do jogo do
bicho; compareceu como Go-
vernador ao Teatro Municipal,
a fim de prestigiar um movi-
mento de solidariedade a Cuba.

Rockfeler Felisberto de Lima
— Depois de seu segundo ano
de Prefeito em Campos, "dei-
xou-se dominar pela ambição";
reaproxlmou-se de antigos com-
panheiros do PTB, fiéis a Gou-
lart; nomeou parentes e ele-
mentos punidos pela Revolu-
ção; apoiou naquela Cidade
uma Frente de Mobilização Po-
pular.

Henri Nôvo — Conquistou o
atual mandato de deputado es-
tadual com apoio dos comunis-
tas; fêz pronunciamentos inco-
venientes, "chamando, num
deles, o Presidente de Castelo
Preto e o Ministro da Guerra
de chefe de gorilas"; fomenta-
dor de greves e ações subversl-
vas no Serviço de Águas e Es-
gotos de Niterói.

Togo de Barros — Deputado
estadual (PSD), hospedou o lí-
der comunista Luís Carlos Pres-
tes em sua residência, em 1961,
quando êle foi fazer coníerén-
cia no Teatro Municipal de Ni-
terói; envolvido em inquérito
da Caixa Econômica e aposen-
tado do Instituto do Açúcar e
dó Álcool, por corrupção.

José Alves da Silva — Ve-
reador em Itaperuna, convidou
Francisco Julião, fundador das

Ligas Camponesas, para fazer
conferências no Norte flumi-
nense; tido como fundador dns
Ligas naquela Cidade, além de
ter criado um Grupo de 11'.

Kiffer Neto — Deputado es-
tadual do antigo PTB, teria
criado em Cambuci um Grupo
de 11.

Raul de Oliveira Rodrigues
Deputado estadual do anti-

go PSP, féz parte da Mesa Di-
retora da Assembléia que ce-
deu o plenário para um movi-
mento operário de solidarleda-
de a Cuba.

Onacir Pereira da Silva — Ex-
Vereador por Niterói (UDN),
foi preso em 1936 como agita-
dor; fichado no SNI como co-
munista; fêz parte da Aliança
Libertadora Nacional; partici-
pou em 1949 do Centro de Es-
tudos de Defesa do Petróleo.

Samuel Paula Reis — Ex-
líder metalúrgico em Volta Re-
donda (indicado para membro
do Gabinete Executivo da
ARENA pelo líder do Govêr-
no, Deputado Raimundo Padl-
lha), foi considerado "elemen-
to amoral, venal e comunista,
sempre solidário a Jango";
participou de almoços em Vol-
ta Redonda com Brizola e Al-
mirante Aragão.

Sebastião de Azambuja Rl-
beiro — Deputado estadual
(PSB); teve o mandato de
vereador cassado em 1950 pela
própria Câmara de São João
de Meriti; militante ativo do
PC e vendedor de jornais co-
munistas; participou da Fe-
deração Afro-Brasileira de
Umbanda; propagou ¦ a ideolo-
gia comunista.

Ordeuer Pereira -Veloso ~
Deputado estadual (PSP), as-
sinou na Assembléia Legisla-
tiva moções de solidariedade a
Cuba.

Antônio Curvelo Benjamim —
Prefeito de Macaé (PTB), ofe-
receu banquetes a Brizola e
Aragão; tentou dinamitar a
ponte entre Campos e Macaé,
quando da revolução de 1964.

Benedito Urslno de OliveiraPresidente da Federação das
Indústrias do Estado do Rio,
nomeou comunistas fichados
para o SESI; "um dos prote-
gidos de Jango, que o nomeou
para o Conselho Consultivo da
SUNAB".

CHORO

A maioria dos impugnados
recebeu a notícia no próprio

TRE, tendo o ex-Prefeito de
Campos, -Sr. Rockefeller Felis-
berto de Lima, chorado bas-
tante e alegrado que "nunca
fui subversivo nem corrupto".

O Deputado Ordener Veloso
também chorou, sendo consola-
do pelo Presidente da ARENA,
Governador eleito Jeremias
Fontes. Todos os vetados já
sabiam, na manhã de ontem,
da sorte de suas candidaturas
e procuraram o ex-Governador
Paulo Torres, que disse nada
poder íazer.

CEARA

Fortaleza (Correspondente)
— A candidatura do Deputado
Paulo Sarasate ao Senado íoi
impugnada pelo Vereador José
Arimatéia Palhano (MDB), que
denunciou "influência do po-
der econômico", através da li-
beração de verbas federais pa-
rá sua campanha, e "abuso na
propaganda".

O prazo para impugnações
terminou às 9 horas de ontem,
com mais um veto a cândida-
to da ARENA: o Sr. Jonas
Carlos, concessionário da Lo-
teria do Estado, teve sua .can-
didatura à Câmara, vetada por"excesso nos gastos de propa-
ganda".

No MDB, as impugnações
atingiram os candidatos Ro-
berto Martins Rodrigues (sú-
plente de senador), por não
ter-se afastado do cargo de
Procurador Fiscal; José Carlos
Ribeiro (Deputado federal, re-
eleição), por subversão; Moss-
lair Leite (à Assembléia), por
subversão; Jorge Silva . Mota,
Humberto Loiola e Amarilio
Silveira — todos concorrentes
a deputado , estadual —, por
íalta de documentos; e Moacir
Oliveira (à Assembléia), por
agiotagem e emissão de cheque
sem fundos.

A exceção do Sr. Paulo Sa-
rasáte, todas as impugnações
partiram do Procurador-Reglo-
nal da República, Sr. D'Avila
Ribeiro. Novos vetos serão co-
nhecidos nas próxlmns horas,
com a publicação no Diário
Oficial dos candidatos esta-
duais da ARENA: alguns dê-
les estão envolvidos em pro-
cessos de contrabando de leite
e ambulâncias.

Relatório secreto vem em 30 dias
Os serviços secretos das

três Forças Armadas, em co-
nexâo com o Serviço Nacio-
nal de Informação e o Con-
selho Nacional de Seguran-
ca, deverão completar den-
tro de 30 dias o levantamen-
to geral da vida pregressa
de todos os candidatos a car-
gos eletivos, devendo o rela-
toria- ser enviado ao Presi-
dente da República.

O trabalho é de âmbito
nacional e os Tribunais Re-

glonais Eleitorais já encaml-
nharam as listas de candi-
datos àquelas repartições pa-ra proceder os estudos, a fim
de evitar que um candidato
obtenha o nada consta em
seu domicílio eleitoral, em-
bora possa estar envolvido
em atos considerados sub-
versivos'ehi outro ponto do
País.

Informa-se que essas me-
didas estão sendo adotadas
Jà que o Governo pretende

impedir o acesso à vida pú-
blica de todos os cândida-
tos considerados "irreconci-
lláveis com o espirito da
Revolução" e para isso está
decidido a suspender os di-
reitos politicos daqueles que
apesar da argüição de inele-
gilidade levantada pela Pro-
curadoria da Justiça Eleito-
ral conseguiram escapar "por
subterfúgios juridicos".

Juscelino confirma em
Nova Iorque que colabora
com Goulart e Lacerda

Nova Iorque (UPI-JB) — O ex-Presidente Juscelino
Kubitschek, segundo êle mesmo revelou, está efetivamen-
te colaborando com o ex-Presidente João Goulart e o ex-
Governador Carlos Lacerda na organização da chamada
frente ampla brasileira.

O Sr. Juscelino Kubitschek foi homenageado com um
almoço pelo Overseas Press Club, ao qual compareceram
numerosos jornalistas políticos e correspondentes dos prin-
cipais jornais da Europa e da América.
A UNIÃO

Segundo o Sr. Juscelino
Kubitschek. êle, o ex-Preslden-
te João Goulart e o ex-Gover-
nador Carlos Lacerda, embora
tenham opiniões divergentes,
estão agora unidos, como todos
os homens da oposição brasi-
leira, com o objetivo de con-
seguir a democratização brasi-
leira.

O Sr. Juscelino Kubitschek
ninda não entrou em contato
pessoal com os Srs. João Gou-
lart e Carlos Lacerda, mas
amigos comuns têm conversa-
do ultimamente.

Acha o Sr. Juscelino Kubi-
tschek um verdadeiro mistério
o fato de que o Sr. Carlos La-
cerda, sendo a voz mais forte
da Oposição, não tenha sido
punido pelo Governo revolu-
cionário.

O ex-Presidente ainda não
sabe quando poderá voltar ao
Brasil. Disse que evidentemen-
te deseja regressar ao seu País,
mas isso não depende dele.

Lembra o Sr. Juscelino Kubi-
tschek os seus cinco anos de
Governo, que classifica de "paz
c produção, de industrialização
e educação, e sobretudo de cli-
ma democrático, de tranqüili-
dade nacional e respeito inter-
nacional".

Acha também o Sr. Jusceli-
no Kubitschek que os Estados
Unidos devem rever a sua po-litica para com a América La-
tina, porque não teria sentido
defender a liberdade e a de-
mocracla no Vietname do Sul
e assumir uma atitude indife-
rente quando a democracia é
asfixiada no Hemisfério Ame-
ricano.

Engenheiros Arnold Wald
vão ao Japão visita
ver ferrovia Cambridge

Uma delegação de engenhei-
ros da Rede Ferroviária Fe-
deral embarcou hoje para Tó-
quio, a íün de observar os sis-
temas ferroviários do Japão,
durante 45 dios. O grupo, che-
fiado pelo Sr. Antônio Berford
e integrado pelos engenheiros
Jacinto Vilela Filho, Meinz
Manfed Herz e Francisco Chie-
sa, pertence aos quadros do
Departamento de Tráfego Su-
burbano da Central do Brasil
e na volta apresentará relato-
rio ao presidente da RFF. ^

Cambridye -\fasSachusetts —
(UPI — JB) — O Procurador-
Geral do Estado da Guanaba-
ra, Sr. Arnold Wald, encontra-
se num grupo do Centro dc
Estudos e Pesquisas do Ensl-
ne do Direito, visitando Facul-
dades de Direito.

O Sr. Arnold Wald e seus
companheiros, que chegaram
domingo, permanecerão até
quarta-feira inteirando-se dos
métodos de ensino e currículos
nas Faculdades de Direito dos
Estados Unidos.
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deira, comentando ontem osnovas cassações, declarou aos
jornalistas:

— As cassações são uma
prerrogativa dos Atos Institu-
cionais em vigor. O Juiz de
sua oportunidade é indlscuti-
velmente o Conselho de Segu-
rança Nacional e o Presidente

.da República, sendo eu um
homem que proclama desde 31
de mnrço de 1964 que me en-
gajei na Revolução multo
antes de ela ter sido vitoriosa
e que continuo a apoiá-la. Ela
terá que realizar o seu pro-
grama usando todas as armas
para prestar oo povo e ao País
a reformulação e o serviço a
que se propôs,

O parlamentar situacionista
disse não estar em condições
de saber se novas cassações

Governadores
preferem
nada falar

Belo Horizonte, São Paulo
e Niterói (Sucursais) — O
Governador mirçeiro, Sr. Is-
rael Pinheiro nega-se a fa-
zer qualquer comentário sô-
bre a cassação do mandato
do Sr. Sebastião 'Pais de
Almeida, afirmando que
desde sua posse no Governo
do Estado não fala de poli-tica. "que" está a critério da
ARENA".

O Governador de S. Paulo,
Sr. Laudo Natel, alega queestá absorvido pela adminis-
tração e não tem tempo de
analisar a cassação de man-
datos, "assunto, aüâs, exclu-
sivamente da área federal".
O Governador do Estado do
Rio, Sr. Teotônio de Araújo,
também não pretende tratar
do assunto.

Jurista
só confia
em gaúchos

Porto Alegre (Sucursal) —
O jurista Pontes de Miranda
afirmou ontem, ao visitar a
Assembléia Legislativa do
Estado, que "o único reme-
dio agora é esperar pelo
gaúcho que foi eleito Presi-
dente da República, pois só
os gaúchos podem tirar o
Pais desta situação".

Afirmou o Sr. Pontes de
Miranda que "ie fosse eleito
um mineiro como qualquer
Milton Campos, venderia o
que tem e se mudaria do
Pais". Disse também o ju-
rista que o Ato Institucional
n.° l foi um dos maiores er-
ros politicos já cometidos em
toda a História, do País.

Ruppel troca
tudo para
ser Ministro

Curitiba (Do Corresponden-
te) — O Presidente da Assem-
bléia Legislativa, Deputado An-
tônio Ruppel, vai renunciar ao
seu mandato e à candidatura
à reeleição, assim que fôr no-
meado para Ministro do Tri-
bunal-de Contas do Paraná.

O Vieè-Presidente da Assem-
bléia é o Sr. Egon Pudel, que
não pretende se reeleger e já

, informou que assumirá o car-
go tão logo o Sr. Antônio Rup-
pel renuncie.;

serão feitas pròximamente
comentando que "os Atos Ins-
tltuclonais, com o poder de
cassar, estão em vigor até 15
de março do ano que vem".—E se o Senhor íôr cassa-
do? —- perguntou o repórter,Injustiças podem, aconte-
cer — respondeu.
BONIFÁCIO APOIA

Belo Horizonte (Sucursal) —
O ex-l.° Secretário da Câmara,
Deputado José Bonifácio, defi-
niu como "um ato perfeita-mente legal" a suspensão dos
direitos políticos do Deputado
Sebastião Pais de Almeida e
de outros cinco parlamentares.O ato decorre de uma lei
que está em vigor — disse. Se
existe uma lei, é de esperar-
se sua aplicação a qualquer

momento. Não entro no mérl-
to das cassuções. Mas estoucom a Revolução.

GAÜCHO PREVÊ MAIS
Porto Aleije (Sucursal) —

O Presidente da ARENA gaú-cha, Deputado José Zacchia,
disse ontem que as novas cas-
sações de njandatos não podemcausar surpresa, "já que o Ato
Institucional n.° 2 está em pie-no vigor e só se extinguira no
dia 15 de março de 1967",

Informou o Sr. José Zacchia
que outros nomes estão em es-
tudos e a qualquer momento
novos atos de cassação de man-
datos poderão ser assinados
pelo Presidente da República,"sem que ninguém possa de-
clarar-se surpreendido".

Lacerdistas recorrerão ao
TRE para obter inclusão de
suplentes na chapa do MDB

Os deputados lacerdistas do MDB entrarão hoje com
recurso no TRE da Guanabara, pedindo a inclusão na
chapa do Partido à Assembléia Legislativa do Estado dos
suplentes — que exerceram o mandato — Rafael Car-
neiro da Rocha, Claudionor Machado, Jair Martins e Carlos
Sampaio, segundo informou o Deputado Mauro Magalhães.

Irão, por outro lado, solicitar da Justiça Eleitoral a
suspensão de todos os programas de rádio e TV destinados
ao MDB até que o Partido inclua, em sua chapa os suplen-
tes lacerdistas.

ENTENDIMENTO
Sobre os rumores da possibi-lidade de entendimento com o

Deputado Valdir Simões, Pre-
sidente do MDB carioca, afir-
mou o Sr. Mauro Magalhães:"Náo quero nem conversa com
o Sr. Valdir Simões".

Em seu recurso à Justiça
Eleitoral, os lacerdistas vão
apontar uma série de irregula-
ridades que presidiram à esco-
lha dos candidatos. Entre ou-
trás, vão insistir na tese de
que o candidato que não pre-encheu, findo o prazo, as exi-
gênclas legais para a íormali-
zação de sua candidatura, per-
deu automaticamente todos os
direitos.

Para tanto, os lacerdistas se
basearão no Artigo 10 do Re-
gimento Interno do MDB. O
Deputado Mauro Magalhães de-
clara que os paredistas consta-
taram, depois de demorado
exame, que o Deputado Benja-
mim Farah, um dos candidatos
a senador do MDB, prestou de-

Atriz vê
folclore
no Recife

¦ Recife (Sucursal) — A atriz
Natália Timberg está nesta
Capital fazendo pesquisas sô-
bre a literatura folclórica da
região para completar um tra-
balho planejado para seis me-
ses e que visa colher subsidies
para uma tentativa que fará
de teatro eminentemente bra-
sileiro.

Em companhia do marido,
Natália Timberg está manten-
do contatos com o pessoal de
teatro de Pernambuco e inte-
lectuais especializados em Ll-
teratura de Cordel, e diz quevai produzir com o material
que conseguir peças em que
que haja música, poesia ou
prosa de temas populares.
TEMPORADA

A pesquisa que ela vem ía-
zendo começou cm maio, em
Curitiba, e terminará em de-
zembro, no Extremo Oriente.
Em Recife, fará ainda uma
temporada de dez dias, no
Teatro Santa Isabel, apresen-
tando o monólogo de Jean
Cocteau, O Grito e o Vazio.

claração falsa, passível de pro-cesso na Justiça Eleitoral, afir-
mando que reconhece a filiação
partidária de vários candidatos
do-MDB.

— Alguns desses candidatos
favorecidos com declaração do
Deputado Benjamim Farah não
se inscreveram no livro do Par-
tido, na data prevista em lei,
não podendo, portanto, ter
suas candidaturas reconhecidas
pela Justiça Eleitoral — disse
o Deputado Mauro Magalhães.
RIO G. DO SUL

Porto Alegre (Sucursal) — A
apenas quatro dias do término
do prazo fixado pela Justiça
Eleitoral, somente 80 cândida-
tos pediram registro ao TRE, o
que corresponde a um terço do
total de concorrentes.

O TRE, prevendo muito tra-
balho nos próximos dias, es-
calou turmas para atuar em
regime à,e plantão, inclusive
domingo.

Recife julga
promotor que j
matou juiz

Recife (Sucursal) — Depois
de sete anos de adiamentos
consecutivos, será realizado
amanhã o julgamento, peloTribunal do Júri do Recife, do
Promotor Aníbal Varejáo, quematou a tiros de revólver o
Juiz Luís Regueira, cm 16 de
novembro de 1959, na Sala dos
Desembargadores do Palácio da
Justiça, nesta Capital.

O Promotor Aníbal Varejão
fará a sua própria defesa,
quando afirmará que sempre
se sentiu perseguido pelo juiz,
que servia na mesma Comarca
de Jaboatão e de quem havia
sido colega desde os tempos de
faculdade. Há grande expecta-
tiva em torno do julgamento
que, na época, abalou e revol-
tou a opinião pública do Es-
tado.

No dia 16 de novembro do
1959, logo após o assassinato,
populares de Jaboatão invadi-
ram a residência do promotor,depredando-a e retirando os
móveis para o meio da rua,
onde foram queimados. A ía-
milia do Promotor Varejão teve
que se refugiar para não ser
atingida.
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Johnson manda convite a Brejnev e Kossiguin
Washington, Nova Iorque

(UPI-JB) — O Presidente
Johnson anunciou ontem, em
entrevista coletiva na Casa
Branca, que convidou os lideres
soviéticos a visitarem os Esta-
dos Unidos. Não esclareceu se
os convidados são o Premier
Kossiguin e o 1.° Secretário do
PC, Leonid Brejnev, mas re-
velou que deseja um contato"no mais alto plano".

Em Nova Iorque, pouco an-
tes, Johnson recebera e acei-
tara o oferecimento do Princi-
pe Souvanna Phouma, Primei-
ro-Ministro do Laus, para ten-
tar abrir conversações prelimi-
nares de paz com o Vietname
do Norte. Em outra entrevista,
no Waldorf-Astória, Jolmson
evitou entrar em minúcias -só-
bre êsse ponto.
BOAS RELAÇÕES

Johnson afirmou que suas
conversações, há dias, com o
Ministro do Exterior soviético
Andrei Gromyko, íoram úteis
e frutíferas. Acrescentou espe-
rar que sejam também produ-
tivas.

Sóbre o panorama geral das
relações entre os Estados Uni-
dos e a União Soviética, decla-
rou-se otimista. E observou:"Não vejo razões para o povo
americano temer o povo russo".

Disse também que os progres-
sos nas relações com os so-
viéticos têm sido freados, até
certo ponto, pela guerra do
Vietname; mas ressalvou que,de sua parte, nada féz que
pudesse contribuir pora qual-
quer esfriamento.
INTERCÂMBIO

Johnson lembrou que há
pouco tempo os Estados Unidos
e a União Soviética firmaram
um convênio de intercâmbio
cultural — convênio que não
íoi prejudicado pelo fato de a
União Soviética não ter auto-
rizado a apresentação, em Mos-
cou, de uma comédia musical
americana,

Lembrou, também, que os
dois Governos empreenderam
negociações para o restabeleci-
mento da linha aérea direta
entre Nova Iorque e Moscou,
e trabalham na redação de um
tratado de regulamentação das
atividades no espaço extrater-
restre.

Manifestou, ainda, a esperan-
ça de que se realizem progres-
sos na negociação de um tra-
tado contra a proliferação de
armas nucleares, e revelou ter
dito a Gromyko que os "lide-
res soviéticos" seriam bem re-
cebidos em Washington.
BOMBARDEIOS

Jonhson repeliu, categórica-
mente, a possibilidade de sus-

pender novamente os bombar-
deios contra o Vietname do
Norte, como recurso para de-
monstrar a sinceridade dos
Estados Unidos em suas de-
clarações de paz.

Disse que os comunistas não
adotaram medidas para redu-
zlr o nível das hostilidade, nas
duas ocasiões anteriores em que
os Estados Unidos interrompe-
ram os ataques aéreos. I

"Nada existe no horizonte —
acrescentou — que me leve a
pedir a 300 mll de nossos ra-,
pazes que ponham as mãos
nos bolsos, enquanto os co-
munistas prosseguem nas ope-
rações bélicas".

Ressalvou, porém, que or-
d e n a r 1 a imediatamente uma
trégua, se recebesse indicações
de que "a parte contrária"
adotará medidas similares. E
concluiu:

"Se o agressor fizer uma
pausa, nós faremos outra. Se
se retirar, nós nos retiraremos.
Colocaremos na mesa, amanhã
mesmo, os nossos planos. de
retirada, se eles fizerem o mes-
mo com um plano que estabe-
leça prazos para a retirada de
suas forças".

SOUVANNA

Na entrevista que concedeu
no Hotel Waldorf-Astoria, em
Nova Iorque, em companhia
do Príncipe Souvanna Phouma,
Johnson pediu gestões "em tô-
das as áreas" para o inicio de
negociaçõeç que encerrem a
guerra do Vietname.

O Presidente disse não ter
pedido "especificamente" ao
Primeiro-Ministro do Laus que
usasse seus bons ofícios junto ao
Governo de Hanói. A um pe-
dido de maiores esclarecimen-
tos sobre o que combinara com
Souvanna, respondeu: "Os Es-
tados Unidos aceitam gestões
de todas as partes interessa-
das, e nenhum dos três bilhões
de habitantes do mundo deve
duvidar do desejo que os Es-
tados Unidos têm de negociar."

Afirmou também que os Es-
tados Unidos não querem am-
pliar a guerra e continuarão
agindo, por intermédio de ou-
tros paises, até chegar a uma

, solução justa para o conflito.

ISO WALDORF-ASTÓRIA
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Senador prevê 500 mil na guerra em 67

Johnson aceitou a oferta de Souvanna, do Laus: novas gestões junlo a Hanói (UPI)

Escalada aérea na faixa da fronteira

Was/iincríon (upi — jb) —
O Senador John C. Stennis,
Presidente da Subcomissão de
Preparação Militar, previu on-
tem, em discurso no plenário
do Senado, que os Estados
Unidos terão 600 mil comba-
tentes no Vietname do Sul no
fim do próximo ano.

Stennis disse esperar que o
Presidente Johnson use os po-
deres que o Congresso lhe ou-
torgou a semana passada, ao
votar um orçamento de defe-
sa de 58 bilhões de dólares, pa-
ra convocar reservistas ao ser-
viço no Sudeste asiático.

CINCO MIL MORTOS
— A menos que ocorra umn

virada Imprevisível nos acon-
tecimetitos — acrescentou —
tudo indica que teremos pelo
menos 500 mil homens no Viet-
name do Sul no fim do pró-
ximo ano. Um general de alta
posição c grande autoridade te-

ria previsto que poderão ser
necessários pelo menos 750 mil
homens. Estima-se, além dis-
so, que mais de cinco mll ame-
ricanos perderão a vida em
combate no próximo ano.

Disse Stennis que os Esta-
dos Unidos devem encarar com
realismo "o fato duro e frio
de que nossos adversários co-
munistas não mostraram até
agora o menor interesse num
ajuste pacifico e de que nos-
sas iniciativas de paz foram
desdenhadas e rejeitadas".— Por conseguinte, torna-se
cada vez mais importante quo
todas os americanos, dentro e
fora do governo, compreendam
por inteiro as dimensões crês-
contes da guerra em que esta-
mos empenhados e suas impli-
cações serlissimas para nosso
futuro.
MCNAMARA

Stennis afirmou que as ma-
niíestaçóes de otimismo não

devem obscurecer os muitos
problemas que "enfrentamos e""continuaremos a enfrentar nu
condução da guerra e no for-
necimento dos efetivos, das ar-
mas, dos equipamentos e do
material necessário".

— Muitos desses problemas
surgiram porque permanece-mos por multo tempo operan-
do sob programas militares de
tempo de paz — declarou.

O Presidente da Subcomissão
de Preparação Militar queixou-se, especificamente, de que o
Secretário da Defesa Robert
McNamara tem repetidamente
adiado as solicitações cle verbas
militares e de que o Congresso
não tem conseguido mesmo e.s-
timativas gerais do custo du
guerra e das verbas comple-
montares que serão necessárias
no início do próximo ano.

Observou, ainda, que as en-comendas de munição vinham
sendo, até recentemente, exce-
sivnmente modestas c excessiva-
mente tardias.

McNamara sobrevoa a zona do Paralelo
Saigon (UPI-JB) — Com

apoio do cruzador pesado St.
Taul, esquadrilhas de bombar-
deiros B-52 e caças a jato ata-
caram ontem os guerrilheiros
vietcongs e soldados norte-
vietnamitas na zona desminta-
rlzada do paralelo 17, em prós-
segulmento a escalada dos úl-
timos dias e que durará até a
chegada do inverno.

Numa área de 320 quilôme-
tros, de Hanói-Haiphong até
Dien Bien Phu, os bombardel-
ros norte-americanos destruí-
ram vários depósitos de petró-
leo, quatro bases de foguetea

terra-ar de fabricação «oviétl-
ca, bem como "uma grande e
complexa rede de depósitos
subterrâneos", segundo porta-
vozes norte-americanos.
BALANÇO

O QG militar norte-america-
no em Saigon informou ontem
que nos últimos sete dias mor-
reram 91 soldados dos EUA em
combate, contra 1 471 comu-
nistas, tida como a mais alta
perda dos guerrilheiros nos úl-
timos dois meses.

As operações em terra no
Vietname do Sul tiveram pou-

ca importância. No altiplano
central, os guerrilheiros conse-
guiram fugir a um cerco de
pára-quedistas norte-america-
nos utilizando habitantes da
região como escudos.

A 465 quilômetros de Saigon,
o Exército dos EUA perdeu três
aviões em combate, atingidos
pelos canhões antiaéreos dos
rebeldes vietnamitas. Porta-vo-
zes do QG norte-americano in-
formaram que a ação contra os
focos rebeldes nas proximida-
des da Capital sul-vietnamita
prosseguirá com mais energia
nos próximos dias.

De Gaulle vai insistir na retirada
Paris (UPI-JB) — O Presi-

dente De Gaulle não perdeu a
esperança de ser o pacificador
do Vietname e em entrevista
coletiva marcada para o dia 28,
três dias depois do encerra-
mento da Conferência de Ma-
nilha, insistirá no programa de
paz que lançou em setembro no
Camboja, voltando a pedir a
retirada das tropas americanas.

Essa disposição de De Gaulle
foi revelada ontem por fonte
do Governo, após a reunião do
gabinete cm que o General te-
ria anunciado a seus Ministros
a intenção de não desistir das
próprias propostas, recebidas
com frieza tanto em Washing-
ton como em Hanói.

A fórmula de Dc Gaulle con-
siste na retirada — "em tem-
po razoável" — de todas as
tropas estrangeiras que se en-
contram no Vietname do Sul,
e na realização de eleições ge-
rais para determinar o futuro
do pais. Além disso, De Gaulle
defende a neutralização de toda
a Indo-China.

A entrevista de De Gaulle
está prevista para três dias de-
pois do encerramento da Con-
íerência de Manilha, nas Pili-
pina£, na qual o Presidente
Johnson debaterá o problema
do Vietname com os outros Go-
vemos que mantêm tropas no
pais e também com a Malásia.

De Gaulle falará a 600 jorna-

listas, franc ses e estrangeiros,
no Palácio uo Eliseu. No mes-
mo momento, o Presidente
Johnson estará na Tailândia
— talvez depois do uma breve
escala no Vietname.

PÓLOS OPOSTOS

De Gaulle declarou a seu ga-
blnete, na semana passada, que
os Estados Unidos e a França
situam-se em pólos opostos na
questão do Vietname. Alguns
círculos franceses consideram a
viagem de Johnson a Ásia uma
tentativa de íazer frente à'campanha de De Gaulle em
favor da neutralização do Su-
deste asiático.

Saigon <UPI) — O Secreta-
rio da Defesa Robert McNama-
ra viu ontem, pessoalmente, o
panorama de devastação oo
longo da zona desmilitarizada
do Viename, e depois embar-
cou de volta aos Estados Uni-
dos com a promessa de que os
soldados americanos não serão
retidos em serviço mais de um
ano.

A missão de quatro dias no
Vietname convenceu McNama-
ra de que o ritmo e tipo das
operações em curso estão cer-
tos, nâo havendo necessidade
de mudar, para conter a agres-
são comunista.

BOMBARDEIOS
Nas últimas horas que McNa-

mara passou no Vietname, aa
gigantescas íortalezas-voadoras
B-52, da base de Guam, ataca-
ram os caminhos por onde se
suspeita que estejam sendo in-
filtrados combatentes comunis-
tas e áreas de armazenamento
na faixa desmilitarizada. Na
guerra terrestre, um destaca-
mento do Vietcong usou civis
vietnamitas como escudos, con-
tra um ataque de pára-quedis-
tos americanos.

As baixas americanas, na se-
mana que terminou no sábado,
íoram oficialmente estimadas
em 91 mortos em ação — o que
representa uma ligeira queda
Sn. relação aos 09 americanos

mortas na semana anterior. Os
aliadas informaram que as bai-
xas comunistas íoram de 1471
mortos no mesmo período.

McNamara viu o lugar onde
tombaram muitos homens. De
helicóptero, percorreu as mon-
tanhos onde, nas últimas se-
manas, fuzileiros americanos
combateram os norte-vietna-
mitos infiltrados, e onde agora
os batalhões alnericanos cavam
trincheiras na previsão de uma
possível ofensiva comunista du-
rante as chuvas de monção.

Trata-se da oitava viagem de
McNamara ao Vietname, e da
primeira depois de outubro do
ano passado. O Secretário da
Defesa coníerenciou com o Ge-
neral William C. Westmore-
land, o comandante das forças
americanas, com o Embaixador
Henry Cabot Lodge e com o
Primeiro-Ministro Nguyen Cao
Ky, que lhe forneceram ele-
mentos de informação necessá-
ris a um julgamento sóbre omomento militar.

A bordo do porta-aviõesamericano Oriskany, no Gòl-
ío de Tonquim, McNamara to-mou um helicóptero para ins-
pecionar as posições da mari-
nha perto da zona desmilita-
rizada. Foi no porta-aviões queMcNamara falou sobre a li-
mitação a um ano do períodode serviço dos soldados convo-
cados para a guerra do Viet-
name;

— Estamos exigindo demais
desses homens — disse o Se-
cretário da Defesa — e em ne-
nhuma hipótese pediremos quesirvam mais de 12 meses longe
da família. Decididamente, náo
estenderemos além de um ano
os períodos de serviço no Vit-
name.

AMEAÇAS

Na visita à zona do Para-
leio 17, McNamara usou tam-
bém o transporte terrestre. E
embora em Saigon as autori-
dades sul-vietnamitas infor-
massem ter descoberto do-
cumentos do Vietcong sobre
um possível atentado contra
sua vida, a verdade é quenão se constatou nenhuma
ameaça concreta ao Secretário
da Defesa.

A bordo do helicóptero, Mc
Namara e o General Lewis
Walt, comandante da íôrça de
fuzileiros, sobrevoaram toda a
zona desmilitarizada, quasesempre acima do alcance de
armas de pequeno porte. Ape-
nas duas vezes desceram a me-
nos de 2 500 pés — para exa-
minar a Rockpile, a formação
de granito que serve de eixo
aos vales que as comunistas
usam como rota de infiltração.
Os fuzileiros conquistaram
essa posição depois de uma se-
mana de luta custosíssima.

Kossiguin acusa a China de prestar ajuda aos EUA
Moscou (UPI-JB) — O Pri-

meiro-Ministro soviético Alexei
Kossiguin acusou ontem a Chi-
na Comunista de "ajudar o im-
periallsmo americano", ao bio-
queár qualquer esforço unlfi-
cado do mundo comunista em
íavor do Vietname do Norte.

Num discurso em termos vee-
mentes, o mais violento ataque
público dos governantes sovié-
ticos à liderança chinesa, Kos-
siguin afirmou que a China es-
tá prejudicando os interesses do
povo vietnamita.

TREINAMENTO

Pela primeira vez, o Primei-
ro-Ministro soviético reconhe-
ceu que a URSS está treinan-
do soldados do exército do Viet-
name do Norte, Disse também
que "um mundo comunista uni-
do" teria detido rapidamente
a "agressão norte-americana ao
Vietname, mas a atitude chi-
nesa constituiu sério obstáculo
na luta por essa causa sa-
grada".

Kossiguin falou em Sverd-
lovsk, no encerramento da con-
ferència de quatro dias entre
os dirigentes soviéticos e os di-
rigentes poloneses Wladislaw
Gomulka (1.° Secretário do PC)
e Josef Cyrankiewicz (Primei-
ro-Ministro).

Como exemplo de unidade co-
munista, Kossiguin citou o ca-
so da Europa — que figurou
no temárlo das conversações:"Quando os Estados socialistas
estão unidos e concentrados co-
mo estão na Europa, é possívelconter eficientemente as íôrças
do imperialismo e da agressão,
salvaguardando a paz e a se-
gurança",— No entanto — acrescen-
tou — estamos longe de subes-

timar a ameaça à paz e & se-
gurança que existe na Europa.
É uma ameaça real e deve ser
levada em conta.
POLONESES APOIAM

Em resposta ao discurso de
Kossiguin, o Primeiro-Ministro
polonês Jos ei Cyrankiewicz
apoiou o ataque soviético à
China e disse que a "política
divislonista" de Pequim preju-
dica a causa do povo vietna-
mita e alenta os "agressores
imperialistas".

O tema e o tom dos dois dis-
cursos indicam, segundo os ob-
servadores de Moscou, que a
URSS tenta novamente conse-
guir do movimento comunista
mundial a condenação e a ex-
comunhão da China.

As tentativas anteriores de
convocação de uma conferência
comunista de cúpula para exa-
me do caso chinês, malograram
porque a maioria dos países e
Partidos Comunistas relutou
em formalizar o cisma. Alguns
deles chegaram a admitir o di-
reito da China a uma posição
de independência.

Os soviéticos adiaram a reu-
nião inicialmente marcada pa-
ra dezembro de 1964,. na qual
se prepararia a conferência
mundial. Realizando-se exa
março de 65, a reunião teve a
presença de apenas 19 dos 24 jPartidos convidados.

Contudo, a revolução cultu-
ral iniciada na China e as hu-'
milhações que infligiu ao pes- 

':
soai das embaixadas comunis-
tas em Pequim e os insultos
que dirigiu aos respectivos Go-
vernos parecem ter modificado i
a atitude da maior parte dos
Partidos até aqui indiferentes
ou ligeiramente inclinados a
Pequim.

rANTICHINÊS
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Moscou vai às últimas conseqüências
tf

Richard C.

Coréia do Norte já
tem Guarda Vermelha

Kossiguin disse que o anti-sovictismo dos.chineses facilita a ação dos Estados Vnidos no Vietname (UPI)

Revolução para glória de Mao Tsé-tung

Tóquio, Hong-Kong (UPI-
JB) — A Agência Central de
Noticias anunciou, ontem, queo Partido dos Trabalhadores
(comunista) da Coréia do
Norte, reunido em convenção
em Pyongyang, decidiu criar
também a sua GUorda Verme-
lha. O comunicado não escla-
rece,. entretanto, se a guardacoreana terá o caráter pára-
militar da guarda chinesa.

Na China, o Governo e o
Partido Comunista continuam
pressionando o povo chinês
para garantir a, posição do
Ministro da Defesa Lin Plao
como sucessor de Mao Tsé-
tung. .Ontem, o- Comitê Cen-
trai do PC, o Ministério de
Segurança e o Ministério da
Educação conclamaram o povoia dar todo apoio a Lin Plao.

Nas instruções ontem distrl-
buídas pelos órgãos do Partido I
e pelos' comandos militares;
chineses, a propaganda con-
cantra-se na figura de Lin
Plao, que até bem pouco era
apresentado apenas como por-ta-voz principal de Mao Tsé-
tung.

Agora a luta pelo poder sal
dos bastidores e o Ministro da
Defesa é enaltecido em do-
cumentos oficiais, do Partido
e do Governo, sem qualquerreferência a Mao Tsé-tung.

Observadores de Hong-Kong
afirmam que os adversários de
Lin Pião que vêm resistindo
aos ataques da Guarda Ver-
melha, esperam agora nova
ofensiva para eliminá-los defi-
nitivamente da Partido.

Telefone para aZ-IOIO
e faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL
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Moscou, (UPI-JB)' — A
"revolução cultural" chinesa
tinha na realidade de tor-
nar-se "um ataque contra a
cultura do povo chinês", dis-
se o Pravda'i

A campanha maoísta que
varre a China comunista
trouxe estagnação as esco-
las, à literatura, à música,
ao teatro e ao cinema, acres-
centou o jornal do PC sovié-
tico.

— A tese "conhecimento
significa poderio" é enérgica-
mente atacada, diz o Pravâa.
"Tudo isso foi esquecido e
substituído por uma única
exigência: leiam as obras do'
Presidente Mao."

O artigo íoi o último envia-
do de Pequim por repórteres
soviéticos, dando descrições
cortantes da "revolução cul-
tural". "¦

Uma declaração de um
operário dò Partido Comu-
nis{$ dizendo que "estamos

construindo o socialismo na
base do conhecimento" foi
atacada publicamente por
ser "uma promoção de idéias

' burguesas".
Os guardas vermelhos

exigiram a destruição de um
cemitério onde estão sepul-
tados 72 camaradas de Sun
Yat-sen porque "êle não es-
tá de acordo com o pensa-
mento âe Mao Tsé-tung".

Os músicos clássicos foram
paralisados, enquanto as sa-
las de concerto apresentam
obras como "Presidente Mao,
o Sol Vermelho de Nossos
Corações", e "As idéias de
Mao Tsé-tung, Raízes de
Nossa Vida".

Um instrutor agrícola em
Shenyang foi a c u s a d o na
imprensa de "revisionismo
burguês" porque "deu priori-
dade ao desenvolvimento in-
telectual".

A maioria dos íilmes chi-
neses e estrangeiros íoram

proibidos e substituídos por
documentários a respeito de
Mao nadando no Rio Yang-
tsé, Mao se encontrando com
guardas vermelhos, um fil-
me a respeito das explosões
atômicas chinesas intitulado
A Grande Vitória ãas Idéias
ãe Mao Tsé-tung, e um mu-
sical Glorlficanâo Mao Tsé-
tung.

As escolas estão fechadas
e os alunos engaj ando-se nos
guardas v e r m e 1 h o s, diz o
Pravâa. As livrarias que fe-
charam "para serem reorga-
nlzadas" reabriram com ape-
nas livros de Mao nas prate-
leiras.

O Pravda chama a "revolu-

ção cultural" um "expurgo

político" e diz que ela "na

realidade tornou-se um ata-
que à cultura do povo chinês
e visa $ gl.orificação de Mao
Tsé-tung".

Moscou — O mais feroz ataque lançado
pelos soviéticos contra a China parece ma-
nifestar a intenção de Moscou de não dei-
xar passar por alto as rudes criticas chi-
nesas. Além de evidenciar a intenção de
chegar às últimas conseqüências, se neces-
sário, consolida a crise aberta no mundo
comunista.

Os soviéticas reagiram lentamente ao
tom fortemente anti-russo da revolução
cultural chinesa nos seus primeiros dias.

Numa nota do Governo no fim de
agosto e numa declaração do Bureau Po-
litico do Partido em princípio de setem-
bra, os soviéticos deploraram apenas o tra-
tamento humilhante dado ao Adido Mili-
tar russo em Pequim e acusaram uma de-
claração do PC chinês de ter incluído as
diatribes antl-soviétícas na linha do Par-
tido.

Mas os líderes da cúpula soviética ti-
nham cuidadosamente evitado responder
aos ataques mais brutais da China em pes-
soa e a imprensa soviética se absteve por
mais de duas semanas de íazer qualquer
comentaria por sua própria conta.

Finalmente, depois de uma quinzena
de estampar apenas transcrições dos ata-
ques à revolução cultural pelos outros Par-
tidos, Pravda, o órgão do PC soviético, de-
nunciou amargamente a revolução cultu-
ral como "trotskismo" — um das mais
sérios crimes no livro da ideologia comu-
nista. Toda a imprensa soviética então se
uniu ao ataque.

E Pravâa lançou uma nova fase do
ataque a 4 de outubro com o primeiro de
dais balões de ensaio para pôr à prova a
idéia de um Congresso comunista mundial,
a fim de colocar os chineses no banco dos
réus.

O balão de ensaio da autoria do PC
sudanês não poupou palavras no acusar as
chineses de cindir o movimento mundial e
pediu uma "resoluta repulsa" e "séria con-
denação" de suas atividades.

Assim, a cena íoi preparada para,
quando chegou aqui o líder comunista po-
lonês Wladyslav Gomulka, lançar-se uma
linha mais dura contra os chineses, uma
vez que o seu apoio para essa virada po-
lítica íoi obtido.

Os esforços anteriores da União So-
viética para convocar uma conferência de
todos os Partidos Comunistas do mundo

Londworth, da UPI
Especial para o JB

para condenar os chineses tinha termina-
da em malogro- A maioria dos outros mem-
bros do movimento mostrara-se relutan-
te em formalizar a cisão e muitos tinham
admiração pela linha Independente da
China. Os soviéticos adiaram a reunião
originàriamente marcada para 19 de de-
zembro de 1964. E somente 19 dos 24 pai-
ses convidados enviaram delegados quan-
do a reunião preparatória finalmente teve
lugar em março seguinte.

Várias desses paises compareceram
com reservas e a reunião foi adiada com
uma aprovação ao princípio de freqüen-
tes reuniões comunistas, sem que, contu-
do, fosse marcada qualquer data para taJ
reunião.

Mas a revolução cultural chinesa, com
seus insultos físicos ao pessoal das embai-
xadas comunistas em Pequim e seus ata-
ques verbais aos seus Governos, foi bas-
tante para mudar as idéias de muitos Par-
tidos Comunistas que, anteriormente, ti-
nham estado indiferentes aos chineses ou
eram os seus mais íntimos aliados.

A Polônia tinha sido um dos fatores
moderadores nos esforços anteriores para
condenar as chineses. Mas hoje, com Go-
mulka ao lado, o Primeiro-Ministro Josef
Cyrankiewicz disse que "é com um senti-
mento de dor que temos a declarar que as
possibilidades de nossa oposição à ofensiva
por parte das forças imperialistas sãa pre-
judicadas como resultado da politica divi-
sionista da liderança da República Popu-
lar da China, que está enfraquecendo a
unidade da frente antiimperialistà". „

"Essa linha prejudica a causa da luta
dos povos vietnamitas e estimula os agres-
sores imperialistas.

1

Ao mesmo tempo, Cyrankiewicz redu-
ziu a pedaços as esperanças de alguns
observadores ocidentais que disseram que
os soviéticos haviam indicado que lima
cessação de ataques aéreos ao Vietname
do Norte abriria o caminho para uma so-
lução de paz sem uma evacuação unilate-
ral das tropas norte-americanas do Viet-
name do Sul".

"Os Estados Unidos encontram-se num
impasse", disse o Primeiro-Ministro polo-
nês. "Há uma única saida dêsse impasse:
abandonar o Vietname. Isto criaria con-
dições para uma solução política."



Jornal do Brasil, sexta-feira, 14-10-00, l.o Cad.

Cancerologistas americanos
ganham o Nobel de Medicina
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Estocolmo (UPI-JB) — O
Prêmio Nobel de Medicina e
Fisiologia de 1900 será dl-
vldldo entre os professores
nort e-americanos, Francis
Peyton Rous, quo descobriu
os primeiros vírus causado-
res do câncer, e Charles
Huggins, por suas descober-
tas sobre o tratamento do
câncer da próstata com hor-
mônios, anunciou-se ontem
oficialmente.

O prêmio de Literatura se-
rá anunciado no próximo
dia 20 e os de Física e Qui-
mica no dia 3, Informaram
porta-vozes do Comitê en-
carregado da seleção de can-
didatos, acrescentando que o
Prêmio Nobel da Paz sera
decidido por uma Comissão
do Parlamento norueguês
que se reúne a partir da
próxima semana e que tam-
bém examinará a possibili-
dade de enviar uma missão
a Washington e Hanói para
tentar obter o íim do con-
ílíto.

Reunido ontem o Comitê
de seleção do Instituto Ca-
rolina de Medicina emitiu
um comunicado anunciando
sua decisão, a qual, segundo
os observadores, jã havia sl-
do tomada há vários dias. As
deliberações começaram em
fevereiro.

Diz textualmente o comu-
nlcado que o Comitê "deci-
diu dividir igualmente o
Prêmio Nobel dc Fisiologia
e Medicina correspondente
a êste ano entre Francis
Peyton Rous e Charles Hug-
gins.

Referhido.se a Peyton, o
Comitê afirma que "sua pro-
dução dentro do campo dos
vírus que são agentes cau-
sais do câncer foi ampla,
bem como na maneira dc
atuar as substâncias cance-
rógerias c os fatores perti-
nentes ao desenvolvimento
da invasão do câncer".

Quanto a Huggins ressalta"sua ampla produção den-
tro do campo da fisiologia

bioquímica no canal uro-ge-
nital masculino, no câncer
da próstata e no câncer do
peito" e suas descobertas"com relação ao tratamentu
com hormônios".

O comunicado foi divulga-
do pelo Professor Bengt Gus-
taffson, Presidente do Comi-
té, que revelou que os dois
cientistas n o r.t c-america-
nos dividirão as 300 mil co-
roas suecas (133 200 000 de
cruzeiros) correspondentes
ao prêmio e receberão a me-
dalha e o diploma durante a
cerimônia de entrega dos
prêmios, em Estocolmo, a 10
de .dezembro, aniversário da
morte de Alfredo Nobel.

Com a entrega do Prêmio
Nobel de Medicina a Peyton
e Huggins, os EUA aumen-
taram sua vantagem sô-
bre os outros países. Até o
momento 32 norte-america-
nos foram premiados, en-
quanto a Grã-Bretanha tem
apenas 15, a Alemanha 10, a
França seis, a Dinamarca

quatro, a Aushrla três, a Itá-
Ha, a Austrália, a Suécia e
a União Soviética dois, e Ar-
gentina, Espanha, Canadá,
Hungria e Portugal um.
PELA PAZ

A sugestão para que a Co-
missão do Parlamento no-
rueguês encarregada de in-
clicar o premiado com o No-
bel da paz agisse como me-
diadora no conflito do su-
deste asiático partiu de um
grupo de intelectuais nome-
gueses, liderados por Kjell
Elde e John Engh.

Em carta enviada no últi-
mo dia 29, os Intelectuais
propõem que a Comissão em-
pregue seu prestigio paramediar a crise e envie um,a
missão a Hanói para ouvir
do Presidente Ho Chi Minh
as condições de cessação das
hostilidades, e em seguida a
Washington para relatá-las
ao Presidente Johnson. A
proposta será votada na pró-
xlma semana.

Presidentes da Bolívia e do
Peru se reúnem amanhã para
debater os problemas comuns

Lima (UPI-J3) — O Presidente René Barrientos, da
Bolivia, a partir de amanhã estará no Peru para debater

. com o Presidente Fernando Belaúnde Terry o fortaleci-
mento dos laços entre as duas nações, "solidificados em
profundas raízes históricas", segundo nota oficial da Chan-
celaria boliviana.

Durante o encontro de dois dias entre os Presidentes,
será debatido o aproveitamento das águas do Lago Titicaca
e do Rio Maura; a situação das estradas de Tacna, no ex-
tremo sul do pais, a La Paz e da Ilo-Moquega—-La Paz; a
construção de um oleoduto através do território peruano
para dar saída ao petróleo boliviano e a reivindicação bo-
liviana de um porto marítimo.

rientos condicionado sua pre-
sença na Conferência de Che-
fes de Estado do Hemisfério à
inclusão da reivindicação boli-
viano de um porto marítimo.

Uma saída para o mar é pro-blema boliviano desde que per-deu a guerra de 1879 para o
Chile. No conflito, os peruanostambém foram prejudicados,íicando sem as então ricas sa-
Unas de Tarapacá e o porto de
Arica.

¦:,;¦ ENCONTRO

j.. A reunião dos dois Chefes de'.' Estado se realizará na Cidade¦ de Puerto Maldonado, na fron-
ní teira do Peru, Bolivia e Brasil,
,.. e que servirá de base às ativi-

dades dos dois Presidentes parao melhor aproveitamento do in-
terior.

Os dois dirigentes inspecio-
narão de avião a construção da

j estrada de 5 995 quilômetros e
» que se destina a servir ao Peru,

g Bolívia, Colômbia e Equador. A
rodovia tem o aspecto de uma
gigantesca coluna vertebral e
se ligará com os sistemas de
comunicações da Venezuela, ao
norte e com os do Rio da Pra-
ta, ao sul.
INSPEÇÃO

Belaúnde e Barrientos sobre-
voarão a estrada em compa-
nhia dos técnicos e engenhei-- ros que a constróem, com boa
oportunidade para a troca de
pontos-de-vista. Segundo Be-

ff, launde, a visita às obras será
feita em mangas de camisa e
dormindo nos acampamentos

.,, dos trabalhadores e dos bata-Ihões de trabalho do Exército.
Dos assuntos a serem debati-•;i dos pelos Chefes de Estado dosdois países, o da saída da Bo-•'' livia para o mar será o mais

li difícil, tendo o Presidente Bar-

TITICACA

Também o aproveitamento
das águas do lago Titicaca é
um antigo anseio da Bolívia e
Peru, que até agora somente se
traduziu no estudo de projetos
que não chegaram a se reali-
zar.

O legendário lago, cm torno
do qual floresceu a cultura Ti-
huanaco e deu origem a Manco
Capac e Mama Occllo, funda-
dores do Império Inca de Ta-
huantinsuyo, é um símbolo da
união peruano-boliviana. Suas
águas, que encerram uma gran-de riqueza ictiológica e ener-
gética, estão sob condomínio.
Há poucos dias, em declaração
conjunta, Peru e Bolívia anun-
ciaram que seu aproveitamento
será somente em benefício dasduas nações, sem participaçãode qualquer outro pais.

Comunistas dissidentes na
Itália estruturam um nôvo
partido a favor de Pequim

Roma (UPI-JB) — o Senador comunista Luca de Luca,
expulso o mês passado do Partido por "falta de merecimen-
to", organizou um movimento comunista independente e,
apesar de seus desmentidos, correm rumores de que se
unirá aos vários grupos dissidentes que planejam reunir-se
brevemente em Roma, para fundar um Partido pró-China.

Parece confirmar-se a divisão no Partido Comunista
italiano, que normalmente consegue uma votação de um
quarto do eleitorado do país. Das 320 cadeiras do Senado,
mantém 82.

i i, CISÃO

De Luca, senador desde 1953,nega que seus seguidores daala esquerda sejam pró-chi-neses, mas para os observado-res se torna mais e mais evi-dente a divisão no único Par-tido monolítico italia.io.
O senador foi expulso,acusado de "falta de mereci-mento' ou; segundo a direçãodo Partido, não cumprimentode seus deveres, inclusive nacontribuição dos íundos espe-ciais do PC. De Luca, por suavez, acusou-o de trair a cias-se operária e buscar a própria

exterminaçáo procurando a co-
operação com os socialistas.

Sua oposição agora se faz
publicamente e De Luca che-
gou ' a denunciar o Partido,
acusando-o de assassínio de
um companheiro, o ano pas-sado.
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ACUSAÇÕES

¦o» • Quando a greve geral de
.,,.,, inspiração comunista, realiza-

da em Gênova a semana pas-' sada, degenerou em choques,
o diretório local do Partido
afastou sua responsabilidade' das violências ocorridas e de-" ciarou que elas foram provo--- cadas por "indivíduos alheios

,„0.ao movimento operário".
As autoridades estão investi-

gando as causas dos choques,
mas os primeiros suspeitos são

membros de um movimento
marxista-leninista recente-
mente organizado, segundo
afirmam, e que abriu um difé-
tório em Gênova.

LIDERANÇA

Em fevereiro passado, o bra-
ço direito do indiscutível lider
comunista Palmlro Togliatti,
Luigi Longo, derrotou os de-
mais candidatos ao posto de
Secretário do PCI. Mas, na
opinião dos observadores, pa-
rece, até agora, ter tido mais
sucesso em designar seus par-
tidários para postos-chave do
que angariar as simpatias dos
escalões mais baixos.

Quando os comunistas sofre-
ram um retrocesso, pequeno po-
rém significativo, nas eleições
municipais e provinciais de
junho, Longo jogou parte da
culpa nos elementos staliniBtas
e pró-chineses que mutilam as
urnas com slogans como Vina
Stalin e Vitia ilfao Tsé-tung.

Ignora-se até onde chegará a
cisão no PCI, o mais poderoso
dos partidos comunistas do
mundo ocidental, embora a Itá-
lia seja 99 % católica, tenha
um Governo de coligação pró-
ocidental e seja membro atu-
ante na aliança do Atlântico
Norte.

Ministro brasileiro diz a
Bispos do CELAM que jovens
são o futuro do Hemisfério

Mar dei Plata (Otto Engel, enviado especial) — o Mi-
nistro brasileiro João Gonçalves, da SUDENE, falou ontem
aos Bispos latino-americanos presentes à X Assembléia Ex-
traordinária do CELAM para afirmar que "a inconformida-
de da juventude disponível no Hemisfério parece ser a um
só tempo o nosso maior problema e a nossa mais rica opor-
tunidade".

— O Continente — prosseguiu — parece estar no mo-
mento em uma encruzilhada nebulosa. Mas desta nebulosl-
dade é que deverá sair a quarta posição, fruto da vitalização
do aggíonarmento preconizado pelo Papa João XXIII. A
quarta posição não será fruto do marxismo ateu nem do
taurguesismo gozador e cruel, nem do ressentimento.
ESPERANÇA

O Ministro brasileiro iniciou
sua c o n f e r ê ncia intitulada:
America Latina, Sociedade cm
Trânsito, afirmando que íala-
va não como representante do
Governo brasileiro mas como
técnico e encarregado do de-
senvolvimento do Nordeste,"região que, se fosse um pais,seria o segundo mais populosoda América Latina".

Disse ti seguir que, segundo
dados fornecidos pelas Nações
Unidas, no ano 2000 o Conti-
nente latino-americano terá
700 milhóes de habitantes, dc-
vendo estar capacitado paraenfrentar o desafio que desde
já lhe é feito.
ESFORÇO

Prosseguindo, o Ministro João
Gonçalves destacou o trabalho
conjunto entre técnicos e^ijls-
pos brasileiros para a coriíre-
tização da SUDENE. A pró-
pria Igreja — acrescentou —
levou o Governo a «dotar me-
didas práticas em torno do ura
esforço institucional conjunto
para atacar o problema nor-
destino.

— Hoje — continuou — de-
corridos apenas seis anos da
criação da SUDENE, Já se po-
de afirmar que a arrancada
para o desenvolvimento está
realizando o encontro fraterno
e interessado entre teólogos e
sociólogos em torno do que se
está chamando de "doutrina do
desenvolvimento".

PROBLKMA

O representante bras ileiro
aíirmou tarftbém que "a gran-
de limitação que marca a li-
derança de hoje, inclusive a
dos cristãos, é a incapacidade
tradicional de colocar em ação
doutrinas e princípios, planos
e projetos".

Sobre reforma agrária, o Mi-
nistro João Gonçalves declarou
que as quatro experiências nes-
se sentido realizadas na Amé-
rica Latina deram resultados

incompletos. No México —
prosseguiu — a reforma agra-
ria está adormecida, prática-
mente esgotada; na Bolivia náo
íoi totalmente realizada; na
Venezuela continua em com-
passo de espera; cm Cuba, ela
íoi desviada e traída.

AÇÃO

Ao terminar sua, conferência,
bastante aplaudida e elogiada,
o representante brasileiro pediu
maior agressividade aos Bispos
do CELAM em sua "área es-
pecífica", lembrando que a ação
da Igreja é tão autônoma quan-
to a do Estado.

A conferência do Ministro
brasileiro comprovou, segundo
alguns Bispos, a necessidade de
serem convocados técnicos para
lhes contar experiências com-
provadas e os resultados das
pesquisas feitas.

SUCESSO

À margem das conferências,
O Arcebispo de Olinda e Reci-
íe, padre Hélder Câmara, é o
mais popular dos bispos pre-
sentes e, até agora, já recebeu
40 pedidos para conceder en-
trevistas exclusivas sobre o de-
senvolvimento da América La-
tina.

O padre Hélder Câmara afir-
mou que a Igreja não preten-
de assumir liderança nem íor-
mular soluções políticas ou eco-
nômicas, mas que continuará
trabalhando para o desenvolvi-
mento econômico e social da
América Latina.

Acrescentou o padre Hélder
que ele não leva consigo ne-
nhum projeto especial e que a
Igreja "quer apenas ajudar as
massas e transformar-se em po-
vo, e assim capacitá-las a en-
írentar os problemas do desen-
volvimènto nos próximos anos".

Na sessão de ontem, além do
Ministro João Gonçalves, falou
o sociólogo padre Rentão Po-
blete sobre "as estruturas reli-
glosas e as transformações da
América Latina",

Grã-Bretanha Onganía dá
quer prova
de foguetes

posse a
Ministro

Londres (UPI-JB) — O Ml-
nistério do Exterior da Grã-
Bretanha Informou ontem que
necessita de provas que com-
provem as noticias de que a
Espanha pretende construir
uma base de foguetes diante de
Glbraltar, confirmando ao mes-
mo tempo que o Govêmo brltã-
nico está disposto a debater o
problema com as autoridades
espanholas em Madri.

A notícia da instalação de
uma base de foguetes diante
de Glbraltar íoi dada ontem
pelo jornal Dali; Tclegraph,
que assegurou que os mísseis
são do tipo Hawk — fornecidos
pelos Estados Unidos.

O Times de Londres divulgou
ontem a relação dos problemas
que a Grã-Bretanha e Espanha
terão que solucionar na Corte
Internacional de Haia sôbrc Gi-
braltar: Interpretação do Tra-
tado de Ultrecht de 1713; di-
reitos reconhecidos â Grã-Bre-
tanha nesse tratado, pelo qual
os espanhóis cederam Gibral-
tar aos britânicos; se a Grã-
Bretanha tem direito legal ao
território que ocupa no ístmo
que une Glbraltar à Espanha
continental; quais são as águas
territoriais de cada parte e quedireitos tem cada um no espa-
ço aéreo e se a Espanha tem
direito a bloquear as comuni-
cações com Glbraltar.

Buenos Aires (UPI-JB) —O
Presidente Ongania empossou
ontem o nôvo Ministro do Bem-
Estar Social, Roberto Petracca,
e os Secretários de Habitação,
Trabalho, Governo e Promo-
ção e Assistência Social, o que
deixa quase completo seu Ga-
binete, onde só falta o Ministro
da Defesa.

Trezentos jovens radicais
do povo entraram em choque
com a Policia, ha. noite de
quarta-feira, quando aplaudi-
am o ex-Presldente Illia, & saí-
da de uma missa rezada na
Basílica de São Domingos, em
memória do falecido Presiden-
te Hipólito Yrigoyen.

O ex-Presidente Illia assis-
tiu ainda outra missa na
Igreja do Pilar, rezada em co-
memoração da assunção de Yri-
goyen à presidência, depois da
qual, acompanhado de dirigen-
tes sindicais, íoi ao cemitério
de La Recoleta, onde o públicoo aplaudiu e gritou slogans
contra o governo militar.

Enquanto o ex-Presidente
Illia estava na Igreja do
Pilar, o Presidente Ongania,
acompanhado de altas autori-
dades revolucionárias, assistia
um te Deum na Catedral Me-
tropolitana, em memória dos
presidentes argentinos faleci-
dos e de seus ministros.

Dr. Charles Huggins

Huggins foi 1.° a usar
química contra câncer

Charles B. Huggins, titu-
lar do prêmio Nobel de Me-
dicina e Fisiologia de 1900, é
Diretor do Laboratório Ben
May de Pesquisas do Câncer,
da Universidade de Chicago,
e considerado o pioneiro da
moderna técnica de comba-
te ao câncer através de pro-
dutos químicos.

Seus estudos sobre o cân-
cer da próstata em cachor-
ros velhos levaram à desço-
berta de que a administra-
ção de estrogenos provoca a
redução do tumor. Desde
1927 trabalha na Universi-
dade de Chicago, onde pes-
quisou as doenças nos apa-
relhos genital e urinárlo e
começou as pesquisas que ês-
te ano lhe deram o prêmio
Nobel.
ENTUSIASMO

Higgins nasceu a 22 de se-
tembro de 1901 em Halifax,
na Nova Escócia, onde ini-
ciou seus estudos, e graduou-
se na Universidade de Aca-
dia, em 1920. A notícia de
que tinha sido premiado foi'
recebida com entusiasmo em
sua Cidade natal e na Uni-
versidade.

O Professor descobriu que
os hormônios sexuais femi-
ninos ou estrogenos podem
neutralizar a reação andró-
gena e provocar, conseqüen-
temente, a atrofia da prós-
tata. Quando estas desço-
ber tas começaram a ser
aplicadas nos seres huma-

nos, o câncer prostático foi
tratado com êxito.
GENIAL

Em uma entrevista coletí-
va concedida após ser noti-
ficado sóbre o Prêmio, Hug-
gins disse que aceitava o
"reconhecimento favorável".
A entrevisa foi curta pois o
cientista não queria inter-
romper seu trabalho.

Interrogado sobre como se
sentia ao receber o Prêmio,
-disse: "É uma morte: telefo-
nemas, telefonemas e teleío-
nemas. Pensei que ficaria
louco, pois de dois em dois
minutos a campainha toca-
va". Acrescentou que soube
da notícia ontem de manhã
por um repórter é que desde
então o telefone não parou
de chamar.

Huggins afirmou que "esta
coisa toda é genial", mas
ressaltou que espera que não
o torne orgulhoso, pois não
se trata de um acontecimen-
to importante como um ca-
samento ou nascimento, e
que o fundamental era ser
reconhecido por colegas que
sofrem, tal qual êle, uma
mesma semana de sete dias.

Quanto a Francis Rous,
seu companheiro de prêmio,
Huggins disse que o conside-
ra um herói, e que o conhe-
ce a 34 anos e o estima como.
um colega por suas desço-
bertas.
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Dr. Peyton. Rous

Rous é quem descobriu
que vírus causa câncer

Francis Peyton Rous, Prê-
mio Nobel de Medicina de
1966, é atualmente pesquisa-dor do Instituto Rockefeller,
de Nova Iorque, tendo co-
meçado sua carreira em
1910, quando descobriu, atra-
vés de experiências com ga-linhas, que o câncer pode-ria ser produzido por um
vírus.

Aos 87 anos, Rous é um
dos homens mais velhos a
ganhar o Nobel, já tendo
sido premiado Inúmeras vê-
zes em sua vida. Recente-
mente, em 1964, recebeu em
Boston um prêmio da Asso-
ciação Norte-Americana de
Patólogos e Bacteriólogos,
em 1962, um prêmio das
Nações Unidas por suas pes-
quisas sobre câncer e no
mesmo ano a medalha de

ouro da Real Sociedade de
Medicina de Londres. Rous
está no Instituto desde 1959
e é membro de várias aca-
demias cientificas européias.
Foi êle quem deu o nome
a duas espécies distintas de
vírus causadores de câncer.
Em 1910 descobriu que o,
câncer podia ser provocado
por um vírus, ao injetar
numa galinha uma substân-
cia filtrada proveniente de
outra galinha vítima de sar-
coma.

Com isto, adiantou-se qua-
tro anos a descoberta de que
o câncer podia reproduzir-
se através de um vírus. O
sarcoma é um tipo de cân-
cer localizado nas células
que fabricam o sangue e nas
cartilagens.

Rugby mata e comunistas
instalam sede n<> Haríeni

Carlos Lemos
Miami — Sc, de vez cm quando, morre, no Brasil, um

torcedor cujo coração não agüenta us emoções ão futebol,
aqui também o esporte ja::, ves por outra, uma vítima.

Sandra Vlnson, estudante de 16 anos, morreu esta
semana quando a equipe âa Marbury School, onde estu-
da, perdeu um !/ol certo na ¦partida cm que disputava.

A partida, fique logo clara, era tlc futebol ameri-
cano, o ritgb;/, um esporte muita enjoado, em que a ação
é interrompida a cada minuto, pois nenhum jogador con-
seque evoluir mais do que dez metros dc terreno, pois é
imediatamente derrubado pelos adversários.

Mus, se para nós, acostumados ao futebol, o ruijby è
enjoado, para os norte-americanos certamente não o c.
Estamos em plena temporada dos jotjos c milhares dc
pessoas comparecem aos diversos estádios, em todo o
país. Sábado e domingo, as estações de televisão têm
quase todo seu tempo dedicado ao rugby. Tanto em trans-
missões diretas quanto cm vldeó-tápes,

E, diga-se de passagem, as transmissões são um
show. Em cada canto do estádio uma câmara. Cada lan-
ce é apresentado de várioê ângulos, jiois quando a ação
se interrompe e todos os jogadores voltam a se reunir
para traçar novos planos e começar tudo de novo, o vi-
deo-tape reproduz imediatamente o lance que menos de
um minuto antes havia sido apresentado ao vivo. E o
tape é interrompido no momento mais importante do
lance, para que o espectador possa ver como íoi exala-
mente.

Na noite de sábado, us estações que não estão trans-
imitindo os jogos interrompem seus programas para ãar
os diversos resultados parciais das partidas que estão se
realizando e quando não interrompem põem, pelo menos,¦uma imagem superposta na parte baixa da tela, dando
o marcador.

Mini-saia na URSS

Telegrama de Moscou publicado tio New York Times
anuncia que A Casa da Moda, árbitro ãa moda na União
Soviética, apresentou sua coleção, onde aparecem saias
cujo comprimento eslá ícíc centímetros acima do joelho.

Segundo o telegrama, a reação na URSS Joi a mes-
ma de todo o mundo. As jovens acharam uma boa idéia
e os mais velhos reagiram, achando uma indecência.

Nos Estados Unidos a moda da mini-saia vai sendo
adotada aos poucos, principalmente (ou somente) pelas
jovens mais audaciosas. Nas diversas cidades americanas
há sempre um grupo de moças que as usa. São jovens li-
gadas, quase sempre, aos grupos ãe estudantes de idéias
mais liberais. De qualquer maneira, na Europa as mini-
saias existem em quantidade muito superior ao que se
vè aqui.

Comunistas no Hurleiu

O Partido Comunista dos Estados Unidos (marxista-
lenlnista), que foi fundado há um ano, acaba de insta-
lar um escritório no Harlcm, "para lutar pela libertação
dos negros".

Oficialmente, o PC americano sô tem um outro es-
critório aberto e à disposição do público. Ê em Watts, em
Los Angeles, onde existe uma corrente liberal muito forte.
O nôvo escritório está entre uma barbearia e um alfaia-
te, no número 2521 da Oitava Avenida, quase na esquina
da Rua 135.

O Secretário-Geral do PC-USA, Michael I. Laski, nas-,
ceu em Broolclyn, é branco e tam 25 anos de idade. In-
formou êle que o nôvo escritório está preparado para or-
ganizar grupos armados entre os negros, os porto-rique-
nhos e tôdas as classes conservadoras.

O Harlem tem uma outra organização comunista, que
é o Partido Trabalhista Progressista, dirigido por William
Epton, um negro.

Cabeludos são do contra

Em Albuquerque, Nôvo México, o psicólogo Harold
Paine, falando para um grupo de educadores católicos
(apostólicos romanos), disse que os jovens usam, cabelos
grandes simplesmente para aborrecer os mais velhos. Se-
gundo o Dr. Paine, se os velhos não se incomodarem cont
o tamanho dos cabelos ãos jovens, estes deixarão de usá-
los. Mas, certamente, vão procurar outra coisa para abor-
recer e escandalizar os mais velhos.

Árias qiier
criminoso
na prisão

Londres (ÜPI — JB) — O ex-
Embaixador do Panamá na
Grã-Bretanha e marido da
bailarina Margot Fonteyn, Ro-
berto Árias, afirmou ontem o
seu descontentamento ao saber
que ainda está solto o político
panamenho Alfredo Jimenez,
julgado e condenado à revelia,
por haver tentado assassiná-lo
em 1964.

Roberto Árias declarou ter
notícias de que Jimenez esta-
va homlziado em Santiago, Ca-
pitai de Veraguas, província
central panamenha. Árias de-
munciou o Chefe de Policia, Co-
ronel Bolivar Villarino, afir-
mando que êste não se empe-
nhou como devia para eluci-
dar o caso e levar Jimenez à
prisão.
INVALIDO

Jimenez foi declarado culpa-
do de ter disparado contra Árias
em Junho de 1964, causando-
lhe graves ferimentos. Árias,
que tem atualmente 50 anos,
ficou paralítlco em conseqüen-
cia do atentado.

No hospital de Stoke Man-
deville, onde ainda se subme-
te a intenso tratamento, o ex-
diplomata somente consegue se
locomover em cadeira de rodas,
sendo que sua enfermeira de-
ciarou que êste recuperou gran-
de parte da voz e que está co-
meçando a andar, embora o
laça ainda com dificuldades.

SENTENÇA

Arlas em entrevista teleíônl-
ca declarou que "a sentença
ora dada é puramente simbóll-
ca, que pouco satisfaz. Villarl-
no continua protegendo Jime-
nez. No Panamá é fácil encon-
trar alguém, quando se tem in-
terêsse."

O ex-diplomata, porém, de-
ciarou que o Promotor Adol-
fo Montero e seu advogado,
Tabalos Bolivar, efetuaram um"magnífico trabalho" na acusa-
ção do réu e em defesa de sua
causa. Expressou ainda a es-
perança de vir ocupar sua ca-
deira na Assembléia Nacional
panamenha. Uma colaboradora
de Árias disse que êste rece-
beu as gravações magnéticas do
processo.

Assalto de
bilhões
em Montreal

Montreal (UPI — JB) _ A
Polícia Informou ontem que o
Correio do Aeroporto Interna-
cional de Montreal íoi rouba-
do ontem cm um milhão da
dólarfrs (mais de dois bilhões
de cruzeiros), desconhecendo-
se até o momento os porme-
nores do assalto.

Segundo a Policia, o roubo
foi realizado enquanto os em-
pregados da agência dos Cor-
reios descansavam numa sala
localizada nos íundos do pré-
dio. O dinheiro estava arru»
mado em 15 bolsas, onde tam»
bém se encontrava a corres-
pondência aérea.

TELEFONEMAS
TELEGRAMAS

TELEX
INTERNACIONAIS

RADIONAL
Comunicações
Mundiais

ITT
Rio de Janeiro.» 22-5191
São Paulo • 33-6131
Santos . 2-7177

Onde não temos Filiais
procure a Agência do DCT
e especifique em seus
telegramas internacionais,

VIA RADIONAL
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FestaTrauma • explicação

As cassações traumatizaram os oo-

senadores políticos, que jâ se estavam
esquecendo da vigência dos Atos Insti-
tuclonais, talvez embriagados pelos pro-
nunclamentos em que se falava dores-
tabelecimento da normalidade demo- Pi opera

crática. ¦_
A reação popular foi menos que íí-

miâa; quase não foi notada, a não ser
nas aglomerações diante das bancas de

jornais.

ü!

O Presidente Castelo Branco vai
participar de uma festa amanhã, no Rio
Grande do Sul.

É a Festa do Fumo.

No Palácio áas Laranjeiras, o dia
transcorreu tranqüilo. O Ministro da
Justiça, à tarde, estava em casa des-
cansando. Em tôda a Cidade houve mui-
tas conversas e multa expectativa sõ-
bre a atitude a ser tomada pelo Pre-
sidente âa Câmara, Deputado Adauto
Cardoso, que parecia ter sido também
um pouco cassado pelo ato revolucio-
nário.

Aliás, a Impressão dominante nos
círculos políticos era de que a surprè-
sa em que foi apanhado o Sr. Adauto
Cardoso era realmente o jato mals con-
denável em todo o episódio. O sigilo joi
muito mais criticado do que própria-
mente as cassações, de certo modo espe-
radas pelo menos por um dos cassados,
o Sr. Doutel de Andrade, que há algum
tempo trata de recompor a sua situa-
çáo financeira, que não é nada boa, por
sinal.

Em matéria de frente ampla, a últi-
ma informação corrente é a de que o
Sr. João Goulart mandou dizer ao Sr.
Carlos Lacerda que não assinará, em
hipótese alguma, o anunciado manifesto.

Contudo, para provar que está dis-

posto a colaborar numafrente, cada qual
lutando com os seus instrumentos, pro-
põe uma demonstração. Sugere que o
Sr Carlos Lacerda vá a Santa Maria, no
Rio Grande do Sul (onde foi uma vez

quase imoedldo de falar pelos adeptos
do Sr. Leonel Brizola), e faça um comi-
cio lá. Promete o Sr. João Goulart que
o povo de Santa Maria prestará ao Sr.
Carlos Lacerda a maior homenagem até
hoje ali tributada a um homem público.

Não diz o informante, entretanto.
_e o Sr. Carlos Lacerda chegou a rece-
ber a proposta.

Usina de lixo
Desta vez parece que sal mesmo a

usina de lixo da Guanabara, que não e
apenas uma e vai ao mesmo tempo re-
solver definitivamente o problema e pro-
duzir 300 mil toneladas anuais de fertl-
lizantes de alta qualidade, além de pro-
duzir energia térmica suficiente para
acionar lavandarias de todos os hospi-
tais- do Estado e desinfetar os caml-
nhões de coleta.

Uma fonte categorlzadisslma asse-
gura, entretanto, que o Presidente Cas-
telo Branco em nenhum instante disse
ao Sr. Adauto Cardoso que não haveria
mais cassações. O que o Presidente disse
— alega-se — foi justamente o contra-
rio: no discurso de Campinas, afirmou
que o Governo não abriria mão dos seus
podêres.

Além disso — acrescenta —, o Pre-
sidente da República não poderia, sem
cometer uma indelicadeza, dizer ao Pie-
sidente da Câmara ãos Deputados que
iria cassar o mandato dos deputados.

Se o Presiãente da República desse
conhecimento ao Presidente ãa Câmara
da sua intenção de aplicar o Ato Insti-
tucional a algum deputaâo, o Sr. Adau-
to Cardoso ficaria na obrigação ãe re-
sisür, pressionar; como o Govêrno não
poderia ceder, diante das circunstâncias,
estaria criada uma situação difícil — e
o Presidente seria incapaz de criar uma
situação delicada para o Sr. Adauto Car-
doso, que, por sua vez, também não po-
dia admitir publicamente qualquer pu-
nição ao Congresso.

A primeira usina — são seis, e fica-
rão prontas em quatro anos — será cons-
truida na Ilha do Governador, quase
certamente no lugar escolhido pela ad-
ministração passada. Já está em curso
o estudo de viabilidade para execução
do projeto, que representa um invés-
timento total de 14 milhões de dólares,
ou cerca de 30 bilhões de cruzeiros, pa-
gáveis com financiamento da AID em
oito anos — e os pagamentos só come-
çarão 12 anos' depois que entrar em
funcionamento a primeira usina do
conjunto.

* • *
O sistema de coleta de lixo no Rio

é o mesmo do tempo do Império. A dl-
ferença é que os burros foram substi-
tuidos por caminhões. Por isso, o lixo
despejado diariamente no Caju vai aos
poucos aterrando a Baia de Guanabara,
com o risco de produzir alterações nas
correntes marítimas; na flora e na fauna
submarina. Além do mais, os detritos ar-
rastados pelas águas entulham o porto,
agravando a necessidade normal da dra-
gagem. Segundo os cálculos dos técni-
cos do Govêrno, a remoção de uma to-
nelada de lixo custa aos contribuintes*
cariocas 9 800 cruzeiros, ou quatro dó-
lares; com a usina, o custo será reduzi-
do para dois dólares.
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Procura de "A Banda" foi
tão intensa que esgotou
estoques de algumas lojas

A Banda, composição de Chico Buarque de Holanda
que dividiu com Disparada o primeiro prêmio no II Fes-
tival da Música Popular Brasileira, foi ontem intensa-
mente procurada nas lojas dé discos no Centro, esgotando-
se em algumas delas, como foi o caso da.s Lojas Palermo,
que em monos de três horas vendeu 275 exemplares da
canção.

Os responsáveis pela gravadora RGE decidiram libe-
rar o contrato de exclusividade assinado pelo compositor
para a gravação de A Batida, pois, como afirmou o .supe-
rintendente da empresa, Sr. Benll Santos, "o repentino
sucesso tornava injusta a exclusividade, de vez que ou-
trás gravadoras, entre elas a Phillips (Nara Leão) e a
Elenco (Quarteto em Cy) tinham interesse na música".

Pode não ser muito convincente,
mas é a explicação.

Promessa

O Presidente Castelo Branco recebeu
ontem no Palácio das Laranjeiras o Pre-
sidente da Confederação dos Servidores
Públicos do Brasil, que foi expor a si-
tuação dó funcionalismo e pedir aumen-
to de vencimentos.

Foi uma longa conversa. O Presi-
dente manifestou vivo Interesse pelo
problema, pediu vários esclarecimentos.

Quando o Presidente da CSPB — Sr.
Bisnei Maiani — se retirou, ia levando a
promessa de que o Marechal Castelo
Branco estudará a questão com -o cari-
nho que ela requer.

O Diretor do Departamento de Llm-
peza Urbana, o Professor e engenheiro
José Eugênio de Macedo Soares, const-
dera as usinas de lixo a solução mais
racional para o problema e está dis-
posto a resolvê-lo, contando com todo
o apoio do Governador Negrão de Lima.
Grupos italianos, franceses e japoneses
estão interessados em financiar o in-
vestimento, que será brevemente obje-
to de concorrência pública.

A usina de lixo, segundo o Sr. Ma-
cedo Soares, resolve ao mesmo tempo
dois problemas: o do lixo propriamente
dito e o dos fertilizantes. As 300 mil
toneladas de fertilizantes que serão pro-
duzidas correspondem exatamente ao
consumo de adubos de todo o País
em 1965.

Lance-livre

O O Governador Negrão de Lima reco-
lheu excelente impressão de um contato
com o jovem cantor Roberto Carlos. Achou-o"um rapaz multo Inteligente e simpático".

O Será lançado ná Inglaterra, no íim do
ano, o romance de Fernando Sabino, O En-
contro Marcado.

0 O diplomata Jorge de Carvalho e Silva
íoi nomeado Embaixador do Brasil na Co-
lômbia. O Sr. Carlos Eiras íoi designado
Embaixador junto aos Países-Baixos.

O O Sr. Rui Barreto, Vice-Presidente da
Associação Comercial, embarcou para a Eu-
ropa. Vai íazer observações sôbre o sis-
tema de abastecimento de diversos paises.
Na volta, encaminhará relatório ao Govêr-
no.

0 Rafael de Almeida Magalhães iala hoje
às 21b 30m na TV Continental.

0 O próximo programa do Sr. Carlos La-
cerda Caminhos do Mundo abordará a con-
quista do espaço. A reportagem sôbre o Viet-
name, quatra-íeira, íoi excelente.

0 O violonista Nanai comemora 50 anos
com uma íesta em sua boate, hoje á noite.
A última geração de boêmios comparecerá.

0 Segunda-feira próxima, às 22h 30m, no
Riviera, pré-estréia de O» Amantes de Fio-
rença, de Cario Llzzani, baseado no ro-
mance de Vasco Pratolini Oonache dl Po-
veri Amanti.

0 Frustrados /com a lndlferança popular
e com as dificuldades da campanha, há mui-
tos candidatos querendo secretamente a
Impugnação da Justiça Eleitoral — o que
em certos casos é uma saída honrosa.

0 Oton Berardo, íilho de 24 anos do Sr.
Rubens Berardo, assumiu um posto na di-
reção da TV Continental.

0 Os Adidos Militares de 16 missões dl-
plomáticas acreditadas junto ao Govêrno
do BrasU seguiram onfçm em visita a vá-
rios Estados do Nordeste.

0 Começa no' dia 19, às 17h 30m, a cam-
panha financeira da Pontifícia Universi-
dade Católica. O Presidente da República
estará presente ao ato de inauguração da
campanha, na sede da PUC.

0 Será emposado hoje, às 17 horas, na
Confederação Nacional da Indústria, a nova
diretoria da entidade, eleita a 29 de setem-
bro.

ESTOQUES ESGOTADOS

Várias lojas do Centro tive-
ram ontem o estoque de A Ban-
da inteiramente esgotado, en-
tre elas a Casa Garson, as Lo-
Jas Palermo, as Lojas Murray
e a Motodiscos, que venderam
côrca de 70,0 discos, principal-
mente as gravações do autor
e do Quarteto em Cy.

Tôdas estas lojas estão espe-
rando para hoje a* chegada de
mais discos, enquanto outras,
como a Cássio Muniz e o Rei
da Voz ainda não receberam,
mas também esperam para ho-
je as remessas pedidas, a fim
de ser suprida a procura.

GAÜCHOS VERÃO CHICO

Porto Alegre (Sucursal) — Os
gaúchos, que também vibraram
com a vitória de A Banda e
Disparada no Festival da Mú-
sica Popular Brasileira, terão
oportunidade de conhecer c
aplaudir, na próxima segunda-
íeira, Chico Buarque de Holan-
da, que, juntamente, com Nara
Leão, o Quarteto em Cy, Oscar

Castro Neves e o Bossa Jazz
Trio, vai apresentar-se às 22
horas no Cinema Cacique, no
Arqui-Samlm,

A promoção do Diretório Aca-
dêmieo da Faculdade de Ar-
quitetura da UFRGS, que no
ano passado trouxe a Porto
Alegre Baden Powel, Edu Lobo,
o Tamba Trio e Sllvinha Teles,
está sendo esperada com ansie-
dade pelos gaúchos.

MPB-4 ELOGIADO

Niterói (Sucursal) — A As-
•sembléia Legislativa do Estado
do Rio, através de moção apre-
sentada pelo Deputado Antônio
Alexandre, congratulou-se com
o Conjunto MPB-4 pela con-
quista do 4.° lugar no II Festi-
vai da Música Popular Brasi-
leira.

O MPB-4, que concorreu ao
Festival com a Canção de Não
Cantar, de Sérgio Bitencourt, é
integrado por quatro fluminen-
ses, três estudantes e um advo-
gado — Antônio José Wagabi,
Milton Santos Filho, Aquiles
Reis e Rui Alexandre Faria.

Júri pára Festival da
Canção sai esta semana

Os doces da Festa de Nossa Senhora da Fátima foram o que mais atraiu as crianças

© Já está circulando a liltima edição da
revista MEC, criada e sustentada pelo es-
forço do jornalista Delso Renault. Raimun-
do Magalhães Jr. comparece com um artigo
sôbre a Ideologia de Euclides.

© O Juiz Cristóvão Tostes Malta autografa i
hoje, às 20 horas, na Sears, o livro Comen-
tários â Lel do Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço, preparado com a colaboração
do advogado Fernando Plragibe. •

© Dois novos investimentos acabam de
ser definidos para o Centro Industrial de
Aratu, nas imediações de Salvador. O pri-
meiro é da Tecril S/A, que vai produzir fi-
bras sintéticas com uma fábrica avaliada
em 10 bilhões, de cruzeiros; o outro é da
Produtos Alimentícios do Nordeste, que
ocupará uma área de 30 mil metros quadra-
dos para beneficiar cereais, com um invés-
timento total de aproximadamente 5 bl-
Ihões de cruzeiros.

O O Senador Dinarte Mariz confessava-se"perplexo", ontem, com as últimas cassa-
ções.

© Vários correspondentes estrangeiros que
estavam no Ríq seguiram ontem para Bra-
sília, à espera de grandes acontecimentos
com o desenrolar da crise.

© Começa segunda-feira, na Associação
Brasileira de Propaganda, o Curso de Te-
levisão da ABP. Inscrições lá mesmo, na
Av. Rio Branco, 14, 17.° andar.

© O Embaixador Sérgio Armando Frazão,
o Deputado Edilberto Ribeiro de Castro e
os Srs. Marcos Tamoio e Haroldo Buarque
de Macedo almoçaram ontem no Hotel Ae-
roporto.

© O critico José Roberto Teixeira Leite e
o arquiteto Elias Kaufman são agora os
orientadores das atividades artísticas da
Galeria Tenreiro.

© A jovem guarda parece que prefere o
Leme Palace Hotel. Estão hospedados lá:
Roberto Carlos, a Governador Paulo Guer-
ra, Elis Regina e a famosa Betina, uma
das dez mais noivas de todos os tempos.

© Será inaugurada hoje, às 18 horas, no
Museu da Imagem e do Som, a exposição
Vina dcl Mar Visita o Kio, promovida pela
Embaixada do Chile, que oferece um coque-
tel para marcar o acontecimento.

© Gustavo Corção observa, em sua crô-
nica de ontem, que nem sempre o simples
esquecimento dos agravos passados bastará
para unir os contrários na frente ampla.
O Major Vaz, por exemplo, não tem condi-
ções de participar da aliança.

VARIG
dispensará
subvenções

Em nome do Conselho Ad-
ministrativo da empresa, o Sr.
Rubem Berta, Presidente da
VARIG, comunicou ao Minis-
tro da Aeronáutica, Marechal-
do-Ar Eduardo Gomes, que a
mesma estaria em condições de
prescindir de tôda e qualquer
subvenção federal, a partir de
dezembro de 1968. desde quo
continuasse a politica de re-
gularização da indústria, posta
em prática por nquêle titular,
em consonância com as altas
diretrizes do Govêrno do Ma-
rechal Castelo Branco.

O prazo de dois anos, solici-
tado pela VARIG, é uma de-
corrência do tempo necessái'io
à Implementação do programa
previsto, sobretudo no tocante
à padronização da frota.

Instituto do
Cinema, é
defendido

São Paulo (Sucursal) — A
classe cinematográfica paulista
enviou telegrama de apoio ao
Presidente Castelo Branco, as-
sinado por representantes de
todos os setores ligados àquela
indústria ' e afirmando que a
campanha contra o Instituto
Nacional do Cinema "é movida
por interesses escusos, contra-
rios à existência do grande ci-
nema nacional".

Os mesmos signatários, en-
viaram outro telegrama ao Sr.
Assis Chateaubriand, no qual
estranharam seus artigos con-
tra o Instituto Nacional do
Cinema, frisando que "os inte-
rêsses estrangeiros defendidos
por S. S.a não podem prevale-
cer também no caso da pri-
meira tentativa de defesa do
cinema nacional".

Festas ão 49.° aniversário
das aparições ãe Fátima
se encerram com procissão

Com bandeiras brasileiras e portuguesas, além de flâ-
mulas, velas e outros objetos religiosos vendidos por ca-
melôs nas calçadas do Santuário de Nossa Senhora de
Fátima, foi encerrada ontem à noite, com uma procissão
de velas, a festa que comemorou o 49.° aniversário das
aparições da Virgem aos pastores em Portugal.

O Santuário de Fátima, situado na Rua Riachuelo 367,
recebeu durante o dia de ontem visitas de fiéis que foram
orar e assistir às missas celebradas em intenção dos doen-
tes, das crianças e do povo em geral. Nas salas da paro-
quia foram realizadas pescarias, jogos de argola e vendas
de doces e refres.os.

APARIÇÕES

Todos os anos, desde 1938, é
comemerado nó Rio, o apr.re-
cimento da Virgem de Fátima
aos pastores português.s e são
organizadas algumas festas que
marcam os dias 13 des meses
de maio, junlio; julho, agosto,
setembro e outubro, quando
são celebradas missas em vá-
rias intenções e observada a
mensagem de Nossa Senhora
que pedia orações, penitências
e devoção ao Seu Coração.

A festa de Fátima é encer-
rada a 13 de outubro, data cie
suai última aparição, quando
para provar a existência do
milagre de suas aparições na
Terra, provocou um fenômeno:
o Sei, de repente, deu intime-
ras voltas, à vista do povo as-
sustado.

O SANTUÁRIO

O Santuário de Fátima foi
construído a partir de 1938 e
devido à falta de dinheiro, foi
sendo inaugurado por partes.
Faltam ainda as portas do
templo que, de acordo com o
projeto antigo, devem ser fei-
tas em madeira grossa com os
mistérios do Rosário gravados
em alto relevo artístico, e os
vitrals das janelas laterais, que
não puderam ser colocados de-
vido à falta de recursos da pa-
róqula.

Sob a responsabilidade do
S&ntuário e de seu pároco, pa-
dre Luís Lazzarin, funcionam
centros de alfàbetização, gru-
po de escoteiros, aprendizado
de dactilografia, costura, assis-
tênqia ao pobre ,e è juventude
paroquiana. Também funcionai
ali um pequeno teatro de 50
lugares, que é ocupado por gru-
pes de amadores das congre-
gações do Santuário.

IMAGENS

O Santuário de Fátima tem
duas imagens de sua padroei-
ra', uma feita no Brasil, com
deis metres de altura e que
fica situada no altar-mor e ou-
tra, vinda dc Portugal em 1953,
para a peregrinação por todo
o Estado do Rio, que perma-
ne.ee no chão, à frente do al-
tar-mor e é transportada pelo
povo nas procissões que se rea-
lizam todos os anos.

No próxüno ano será come-
morado em Fátima, Portugal,
o jubileu de ouro das aparições
da Virgem e para Isso está
sendo organizada uma excur-
são que sairá do Rio em abril
de 1907 para participar des
festejos portugueses a 13 'de
maio. Também para o encer-
ramento da festa do jubileu,
em outubro de 19G7, yai haver
outra excursão que sairá do
Rio em agosto, indo à Europa
e à Terra Santa.

Os nomes dos 23 componen-
tos do júri brasileiro do I Fes-
tival Internacional da Canção
Popular serão anunciados até
o fim desta semana, mas já es-
tá confirmado que o Presiden-
te Castelo Branco receberá,
dia 27, no Palácio Laranjeiras,
as delegações estrangeiras que
participarão do Festival.

O cantor francês Guy Mar-
dei, conhecido no Brasil por
sua interpretação de N'avone
jamais, virá representando' seu
país, em substituição a Alain
Barriére, que assumiu outros
compromissos ao tomar conhe-
cimento do provável adiamen-
to da parte internacional.

MARACANÃZINHO

Duas turmas de operários
trabalham desde ontem, em
regime de revezamento, no Ma-
racanãzinho, na montagem do
palco e sistemas de som e luz,
para os ensaios dos participan-
tss do I Festival Internacional
da Canção Popular, e que te-
rão início na próxima semana.

-Os compositores semlfinalis-
tas da parte nacional do con-
curso começarão a chegar ao
Rio já no início da próxima
semana, vindos de vários Es-
tados, e Maísa, Wikon Simo-
nal, Jair Rodrigues, Elis Regi-
na, Taiguara, Maria Betânia e
o conjunto MPB-4 são alguns
dos intérpretes das canções que
serão apresentadas nos espe-
táculos dos dias 22, 23 e 24

DA INGLATERRA

O representante da Inglater-
ra no Festival Internacional,
Wayne Fontana, cantará a mil-
sica Gina, composta especial-
mente para o concurso por Les
Reed e Mitch Murray, que vi-
rão com êle ao Rio.

Wayne Fontana, de 21 anos
de idade, figura no hit-parade

dos Estados Unidos com o disco
Game of Love, de que já foram
vendidos mais de um milháo
de exemplares.

O cantor virá acompanhado
de sua mulher, Sue — de 17
anos — com quem ainda está
praticamente em lua-de-mel,
pois as dois estão casados há
apenas três semanas. Revelou
que fará tudo para conhecer
Pele, de quem se tornou admi-
rador depois dos jogos da Copa
do Mundo.

BONFA VIAJA

Ao embarcar ontem para No-
va Iorque, o compositor e vio-
lonista Luís Bonfá afirmou que
durante sua breve permanên-
cia no Rio pôde observar esta-
__m "as serestas, marchas e
modinhas voltando a empolgar
o público, sinal de que a músi-
ca brasileira é Imortal".

Para o compositor, o.fato de
estar morando atualmente em
Nova Iorque não impede que o
Brasil continue a ser "a prin-
cipal fonte de inspiração para
minhas criações musicais".

PLANOS

Bonfá parte levando inútrie-
ras composições inéditas, Já
vertidas para o inglês, e que
deverão ser gravadas nos Esta-
dos Unidos por Tony Bennett
e Peggy Lee.

Assinará contrato de dois
anos com a Agência William
Morris, e já tem pronto parte
de um roteiro musical para a
trilha sonora de um filme a
ser rodado breve em Los Ange-
les, com o ator Curd Jurgens.

Revelou por fim que deverá
aprese n t a r-s e em novembro
próximo em vários programas
de televisão nos Estados Unidos,"sempre com a preocupação de
divulgar a música brasileira".

Só guindaste Curso de Liderança da

,?>

especial
leva "Baby

Belo Horizonte (Sucursal) —
Os cinco técnicos encarregados
de planejar o' transporte da
(maior e mais famosa pedra de
cristal do mundo — que pesa 

'

4 700 quilos e ganhou o apeli-
do de Baby — resolveram bus-
car em São Paulo um guindas-
te especial porque o do Depar-
tamento de Estradas de Roda-
gem de Minas Gerais, que se-
ria usado, náo oferele todas
as garantias.

A pedra será levata da Feira
de Amostras, que será derru-
bada para a construção da no-
va Estação Rodoviária de Belo' Horizonte, para o Palácio da
Liberdade, a pedido do Gover-
nador Israel Pinheiro, mas os
técnicos estão exigindo a cons-
trução de um pedestal luxuoso
para ela, dizendo que "pelo seu
valor, merece cuidados espe-
ciais".

CUIDADO DEMAIS

Quem está acompanhando os
planos de tTansporte da pedra
Impressionou-se com os cuida-
dos especiais determihados pe-
los técnicos, que deram-lhe o
apelido de Baby, apesar do seu
tamanho e peso.

Desde 1937, quando íoi en-
contrada no Triângulo Mineiro,
Baby era a terceira atração da
Feira de Amostras. Dentro de
20 dias, como espera o Gover-
nador Israel Pinheiro, poderá
ser vista por maior número de
pessoas, se fôr colocada nos jar-
dins do Palácio da Liberdade.

terminou com
sôbre conduta e segurança

Com aulas sôbre conduta parlamentar e segu-
rança pessoal, foi encerrado, ontem, o Curso Prá-
tico de Liderança, da Associação Cristã Feminina,
que distribuiu certificados de freqüência para as
30 mulheres e um único homem que assistiram a
tôdas as aulas.

Por ser o único homem da turma, o Sr. Herbert
Fernando Neves Figueiras foi escolhido por suas
colegas para ser o orador da solenidade de encerra-
mento do curso, que teve, ainda, depois da entrega
dos diplomas pela Vice-Presidente da ACF, D. Maria
Olímpia de Moura Reis, um lanche com doces, sal-
gados e refrigerantes.

Vicente Melito, no "stand"
do JB no Ibirapuera, fêz
desenhos para mil crianças

São Paulo (Sucursal) — Mals de mll crianças Já re-
ceberam desenhos de figuras como Pato Donal,'Patinhas,
Zé Carioca e outros personagens das revistas em quadri-
nhos, desenhados na hora pelo desenhista Vicente Melito,
no stand dò JORNAL DO BRASIL, no Ibirapuera, onde se
realiza o VI Salão da Criança.

Entre as dezenas de atrações do VI Salão da Criança,
a mais procurada pela criançada é o torneio de velocidade,
organizado pela SIMCA do_Brasil, num autorama gigante,
cujos prêmios — recorde de velocidade — são oferecidos
pelo JORNAL DO BRASIL, revista Fatos & Fotos e Tintas
Ypiranga.'

,4

CURSO

Na última aula do curso,
dada ontem, D. Nadir Raposo
Martins íalou sôbre conduta
parlamentar, ensinando às as-
sociada_v da ACF, entre outras
coisas, como se faz uma dis-
cussão de estatutos, votação de
moções ou propostas através
de escrutínio, e que quando se
tem "vontade de falar" deve-
se levantar a mão direita e es-
perar a permissão do Presi-
dente da sessão.

Antes da entrega dos certifi-
cados, a psicóloga Dulce Gou-
lart falou sôbre segurança pes-
soai, e o orador da turma, Sr.
Herbert. Fernando Figueiras,

"STAND" DIFERENTE
A promoção do JORNAL DO

BRASIL, contratando um dese-
nhista para desenhar persona-
gens infantis das revistas em
quadrinhos, os quais aparecem
segurando uma placa onde es-
tá escrito o nome do pequeno
visitante do stand é uma das
mais procuradas no VI Salão
da Criança. O desenhista Vi-
cente Melito .fêz, no dia de
ontem, mais de 200 desenhos e
a partir de hoje deverá atingir
uma média entre 800 e mil, pois
as escolas primárias, sabendo
desta realização, solicitaram
reservas de horários, para que
os alunos possam ter cada um
o desenho do seu personagem
predileto.

No pequeno autódromo, os
meninos têm direito a manejar

arei terá
agradeceu a participação no
curso dos conferenclstas que
falaram nas aulas anteriores.

O Curso Pratico de Lideran-
ça, que teve inicio ,no dia 15 gg|| Í)UgtO
de setembro, constou de aulas
de especialistas sôbre Educa- gxt-.t \^í í r_i*i! «ti
ção Cívica, legislação traba- CHI T lliíllci
Ihista, Código Civil, previsão
orçamentária, campanha fi-
nanceira, propaganda e divul-
gação.

A Associação Cristã Feminl-
na vai iniciar, na próxima têr-
ça-feira, um curso sôbre habi-
lidades domésticas e ortesana-
to, com aulas de preparação
de presentes, decapé e enfeites
de Natal. -

Será inaugurado hoje, em
Vitória, um busto do Professor
Darci Monteiro, em solenidade
a que os patrocinadores deram
o nome de Festa da Bondade,
com as autoridades e o povo
daquela Capital prestando sua
homenagem ao cirurgião que é
ali considerado um símbolo de
dedicação e bondade.

os carrinhos durante cinco mi-
nutes, supervisionados por uma
equipe de técnicos, que regula
e registra o número de voltas
que cada um consegue dar no
prazo estabelecido. Para as ca-
tegorias sênior, estreante e jú-
nior, O JORNAL DO BRASIL
oferece uma medalha de bron-
ze- àqueles que conseguirem ba-
ter o recorde de velocidade, o
mesmo acontecendo com a re-
vista Fatos e Fotos e Tintas
Ypiranga.

No cartão onde são desenha-
dos os personagens das revis-
tas em quadrinhos com os no-
mes dos pequenos visitantes do
stand há uma dedicatória do
JORNAL DO BRASIL, que oíe-
rece os brindes como lembran-
ça do VI Salão da Criança.

TV francesa
vem fazer
documentário

Para fazer um documentário
de hora e meia na televisão
francesa sôbre os ferrovias
brasileiras, chegou ontem ao
Rio o produtor de TV Jean
Jacques Silkies, q-.ie percorrerá
o Brasil de norte a sul à pro-
cura das estradas de ferro que
tenham função preponderante
na ligação de áreas econômi-
cas importantes para o desen-
volvimento do Pais..
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Em quem
votar

Para orientação dos leitores, o JORNAL DO
BRASIL esti publicando, diariamente, nesta
seção, uma pequena biografia dos candidatos*)

quo disputarão, no Estado da Guanabara, as
eleições de 15 de novembro.

Luís Fernando <l'Ávila — ARENA —• Federal - -*'l*-T2

O candidato mais Jovem à Gamara Federal, com 25 anos,
è publicitário, radialista e estudante de Psicologia da UFRJ,
tendo organizado, como líder estudantil, a "Ação de Resistência
Democrática", contra as influencias negativas que tiram a au-
tentle.idade das reivindicações dos universitários.

Considerando-se, por convicção, democrata-cristão, assinou
o manifesto do PAREDE, dando início á sua vida politico-par-
tidárla. Sua candidatura tenta caracterizar a renovação autên-
tica dos quadros políticos nacionais, pois é contra "esta oligar*.
quia política que se reelege sem que algo de positivo seja feito
pelo povo".

Compromete-se a lutar, "com tôdns, as energias que sáo
próprias ü, juventude, pela igualdade de oportunidades c dir-»1-
tos, e pela satisfação dos necessidades básicas de cada um".
Entre os seus anteprojetos já elaborados, constam os que criam
o Instituto de Defesa e Desenvolvimento da Amazônia (EDDA),
a, Organização de Assistência Social ao Estudante (OASES) e
o que estabelece o salário mínimo profissional pnra as professo-
ras primárias em quatro vezes o salário-mlnlmo regional.

Hugo Bloise — MDB — Federal
Carioca, com 40 anos, é a primeira vez que ee candidata a

cargo eletivo, movido pela consciência de que a mentalidade
política brasileira carece, urgentemente, de renovação. Sua ex-
periencia política, no entanto, é grande, pois participou, ante-
dormente, de diversas campanhas.

Fundador de vários sindicatos, em.duas oportunidades foi
membro da Junta de Revisão e Julgamento do IAPB e suplen-
te do Conselho Administrativo do mesmo Instituto, represen-
tando a categoria econômica.

Ex-membro da Comissão Mista, na Federação dos Segura-
dos, para regulamentação da classe de corretor de seguros.
Por muitas vezes orientou e dirigiu empreendimentos parti-
culares, mesmo fora de sua especialidade, diversificação esta
que, acredita, lhe será de utilidade na Câmara Federal, onde
tentará instaurar novos conceitos na mentalidade dos repre-
eentantes do povo.
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Everardo Magalhães
Castro — ARENA —
Estadual

Obtendo 3 100 votos na últl-
ns eleiç&o para Deputado Es-
dual, pelo PDC, foi Líder do
Partido na Assembléia, tendo bo
desentendido com os esquerdis-
tas radicais da agremiação, vindo
b abandoná-la, ingressando na
UDN, onde velo a ser Vice-Llder
ainda durante o Governo Carlos
Lacerda.

Advogado e industrial, com 33
anos, pretende continuar a luta
pela moralização da Assembléia
e' pelo fortalecimento do poder
legislativo, com prometendo-se
ainda a trabalhar pelo Interesse
público, interessando-se por to-
dos os problemas do Estado. O
candidato, carioca de nasclmen-
to, tomou-se conhecido do pú-
blico por ter combatido e de-
minclado o escândalo que resul-
tou na cassaçio do ex-Depu-
tado Antônio Luvizaro.

José Carneiro —
ARENA — Estadual

Pertence a uma família de
políticos, sendo Irmlio do Se-
nador Bul Carneiro .c do Depu-
tado Federal Jean Louis Carnei-
ro. Atualmente com 48 anos,
natural da Paraíba, há 22 é fun-
clonárlo do IAPC, "onde firmou
reputação ao abrigo de incldcn-
tes táo comuns de ausência de
responsabilidades".

Como Jornalista, representou
o Jornal do Comércio e outros
órgãos de imprensa Iunto ti
Presidência da República e Câ-
mara dos Deputados. Tendo 6ldo
candidato anteriormente a uma
cadeira na Câmara de Verea-
dores do então Distrito Federal,
apresenta como plataforma para
a campanha, nesta elelçáo, a
luta pela redenção da criança
abandonada, programa que vem
defendendo já há longo tempo.

Rômulo Rubens Cavalcanti de Avelar —
ARENA — Estadual

Professor, advogado, jornalista e economista, fundou o Par-
tido Regenerador, cancelando mais tarde o seu registro por não

permitir a venda de legendas. Para substituir a ARENA, criou
o Partido de Renovação Nacional (PRN).

Diretor da União Nacional dos Advogados, Secretário-Geral
da União Brasileira de Juristas e da OENG (Organização das
Entidades Não-Governamentai6 do Brasil), é ainda Presidente
da Campanha Nacional da Habitação e incorporador do BNH.
Lutará pela moralização da Justiça, defesa da família, criação
do Instituto de Proteção à Família, combaterá o divórcio e se
baterá pela defesa da liberdade do ensino, tendo jà prontos
vários anteprojetos de interesse do Estado.
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IPM do PC pede a prisão de 102 e
indicia Negrão e seus assessores

Luís Gonzaga de Miran-
da — ARENA —
Estadual

Como dirigente sindical dos
trabalhadores da Light, con_c-
gulu, em íavor da classe, apo-
sontadorla sem limite de Idade,
empréstimo na Caixa Econômi-
ca, seguro do vida e aumentos
coletivos. Tem 4D anos e há 20
milita no melo sindical.

. Em 1958 candidatou-se à As-
sembléia pelo PTN, sendo Vice-
Presidente do Diretório carioca
daquele Partido. Na vida públl-
ca, ocupou os funçOes de asses-
sor do Sindicato no Congresso
Nacional, Secretário e presidén-
te da agremiação da classe e,
finalmente, a partir de 1904, .
Presidente da Fedcr-açüo Nacio- $nal de Trabalhadores nas Indús- 4
trias Urbanas. Defenderá, se t
eleito, a partlclpaçáo dos tra- Jjbalhadores nos Coleglados do *
Instituto único, bôlsas-de-estu- i
do e a Inviolabilidade do direi- _
to da estabilidade.
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Flávio Batalha — MDB — Estadual ,
Funcionário estadual há 22 anos, dos quais 18 chefiando

Distritos e Serviços na Secretaria de Obras Públicas da Guana-
bara e na SURSAN, o Sr. Flávio Batalha é o atuai Presidente
da Associação dos Servidores da Limpeza Urbana do Estado.

Dirigente de vários órgãos e associações de classe de ser-

vidores do Estado da Guanabara, o Sr. Flávio Batalha nunca
concorreu a cargo eletivo, mas o íaz agora, por pretender
"levar para o Legislativo carioca a liderança que me íol ou-
torgadá pelos colegas do Estado, há longos anos, e que espero
saber honrar, lutando pelos interesses do magistério estadual e

pôr tudo que o Estado necessitar".

Tito Lívio — MDB —
Estadual

.Engenheiro civil, funcionário
da Alfândega e ex-Presldente da

• câmara dos Vereadores, foi o
criador do projeto do Departa-
mento de Estradas de Rodagem
da Guanabara e do Conselho
Rodoviário. Dirigiu os Departa-
mentos de Limpeza Urbana e de
Edificações da Secretaria de Via-
ç&o e Obras," onde lutou pela
instalação de usinas para a ln-
dustrlallzaçáo do lixo e criou o
Betor Especial de Limpeza dos
Morrog e Favelas. Foi também
o organizador do I Congresso de
Funcionários Públicos Civis do
Brasil e do I Congresso para
Estudos dos Problemas Cariocas.

De volta à vida política, seus
principais objetivos na Assem-
bléia ser&o a construçáo de ha-
bltações para a classe média e
trabalhadora, a urbanizando de
Êreas mal aproveitados nas ía-
velas e proteção aos lavradores
do Jacarepaguá, Campo Qrande
e Santa Cruz.

Antônio Fioravante Fra-
ga — MDB — Estadual

Detective da Policia e Joraa-
nista — foi um dos fundadores
da Ultima Hora e seu ex-Chefe
de Reportagem — o Sr. Flora-
vante Fraga A suplente de Depu-
todo Estadual, eleito em 1962,
pelo Partido Rural. Trabalhista.

Representante da Policia na
Assembléia Legislativa, é o au-
tor- de numerosos projetos de
Interesse público, entre eles o
que cria a Força Policial do Es-
todo e o Dla do Policial, come-
morado dla 20 de setembro, em
sessão solene na Assembléia Le-
gislativa.

Candidato pelo MDB & reelel-
ç&o, tem orientado sua campa»
nha no sentido de Incentivar o
eleitor para que vote nas pro-
xlmas eleições.

Carlos Alberto Meneses
Direito — MDB —
Estadual

Paraense radicado nò Rio des-
de os três anos de Idade, o Sr.
Carlos Alberto Direito é advoga-
do, formado pela Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio de
Janeiro.

Fundador da Academia de Le-
trás do Colégio Anglo-Àmerica-
no, onde completou o curso se-
cundárlo, mais tarde organizou
e presidiu o Departamento de
Assistência Penitenciária, órgfio
destinado a promover a reinte-
graçiio do egresso na sociedade.
Participou do Congresso Inter-
nacional de Juristas realizado
em Petrópolls, em 1962, e, no
ono seguinte, do Seminário sò-
bre o desenvolvimento da Amé-
rica Latina, realizado no Mé-
xico.

Escolhido pelo Correio da Ma-
nhã o Estudante do Ano (1962),
realizou um estágio na Oxford
Unlversity, Inglaterra, quando
participou de cursos, seminários
e diversas palestras.

O relatório do Encarregado do IPM
sôbre o Partido Comunista, Coronel
Ferdinando de Carvalho, Já enviado à.
Procuradorla-Geral da Justiça MM-
tar, pede a prisão preventiva de 102
pessoas, a começar pelo Sr. Luís Car-
los Prestes, e indicia os ex-Presidcn-
tes Juscelino Kubitschek e João Gou-
lart e o Governador Negrão de Lima
e vários de seus assessores.

Os autos do IPM sôbre o Partido
Comunista, composto de 157 volumes
e várips .anexos, envolve 971 pessoas,
classificadas pelo Coronel 

'Perdinan-

do de Carvalho em quatro grupos: in-
crimlnação, citação, prontuário e de-
poimento.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Afirma o encarregado do IPM que"as principais acusações que pesam-
contra o indiciado Juscelino Kubits-
chek de Oliveira neste IPM referem-se
aos acordos eleitorais que teria xeali-
zado com o Partido Comunista Brasi-
leiro e o Incentivo que proporcionou,
durante o seu Governo, ao funciona-
mento do citado partido e a expansão
do comunismo no Brasil".

Em seguida acrescenta que "sôbre
os acordos eleitorais do indiciado não
existe, evidentemente, nenhum do-
cumento comprobatório assinado por
ambas as partes, o PCB e JK, com
cláusulas claras definidas, recibos ane-
xos, escrituras em cartório ou outros
quaisquer elementos jurídicos irrefutá-
vels. Existe, porém, um número imeu-
so de indícios, e declaração de teste-
munhas de acusação, não desmentidas,
que examinadas, comparadas, analisa-
das e interpretadas, conduzem à con-
clusão de existência real de entendi-
mentos criminosos em 1955 e 1963".

Diz ainda que "os comunistas tra-
balharam pela campanha de JK atra-
vés de movimento nacional-popular-
trabalhista, cujos membros foram íi-
nanciados pelos comitês eleitorais do
JK, Como se pode constatar dos depoi-
mentos de Ari Campista e Luis Correia.
Poi durante o Governo de JK que o
PCB realizou o seu V Congresso, sem
as exigências de máximo sigilo e segu-
rança, como ocorre com os outros PCs
que se encontram na clandestinidade,
distribuindo as teses para discussão em
suplemento do jornal Novos Rumos,
e realizou uma reunião em plena Cine-
lândia sem que os seus participantes
fossem incomodados por uma discreta
vigilância policial."

Afirma ainda o Coronel Perdinan-
do que "o indiciado facilitou por suas
ações e omissões o funcionamento efeti-
vo do PCB, incentivou-o com sua com-
placência, favoreceu-o com a sua ln-
sensibilidade e assim colocou-se como
co-autor do crime imputado a todos os
dirigentes no Artigo 9.° da Lei de Se-
gurança Nacional".

Assevera, também, que "uma das
características da gestão dc JK na Pre-
sidéncia da República foi a colocação
de vários comunistas para postos do
responsabilidade, Inclusive Comandan-
tes de unidades militares. Êste último
fato, sob a responsabilidade do então
Ministro Henrique Teixeira Lott, des-
pertou grandes reações no Exército.
Foram assim nomeados os Coronéis
Tácito Lívio dos Reis de Freitas, Ha-
roldo Oest, e Péricles Vieira de Aze-
vedo".

Finalizando, diz o encarregado do
IPM*.

"Encerremos aqui a incriminação
de Juscelino Kubitschek de Oliveira, ex-
Presidente da República, acusado de
crime contra a segurança nacional por
ter favorecido, por ações e omissões,
o funcionamento e a expansão do Par-
tido Comunista. Os aspectos desse cri-
me fogem, normalmente, à percepção
do público em'geral. São apenas ava-
liados por suas conseqüências que sur-
gem ua vida nacional encobertas pelo
anonimato, pela corrupção política. Jus-
celino Kubitschek de Oliveira repre-
senta aquele tipo de politico ambicioso

• que se presta aos mais estranhos e es-
púrios contratos, para ascender aposi-
ções que lhe assegurem a satisfação dos
anseios pessoais, jamais coincidentes
com os interesses do País. É uma fi-
gura a erradicar definitivamente no
mostruárío político nacional."

JOAO GOULART

Diz o relatório:
"João Belchior Marques Goulart,

acusado de ter por ações e omissões
proporcionado conscientemente incen-
tivos excepcionais para a expansão e
recrusdecimento da agitação comunista
no País, prestigiando os líderes desse
movimento, facilitando suas atividades,
incrementando a corrupção, engen-
drando a indisciplina e a subversão nas

? Forças Armadas, propiciando a corro-
são das bases morais e materiais das
Instituições, estabelecendo o caos po-
litico, social e econômico e dessa for-
ma conduzindo a Nação no caminho
tortuoso da desordem e da inquieta-
ção, que só a poderia levar a uma san-
grenta guerra civil, insuflada pelos
agentes da guerra revolucionária co-
inunista internacional. As ações nefas-
tas que exerceu em sua trajetória, des-
de sua repentina ascensão de indlgita-
do sucessor político de Vargas, revela-
ram-se Inicialmente no meio sindical
como o tipo característico de peleguls-
mo profissional que durante muitos
anos colocou o operariado brasileiro
sob a influência de ambiciosos sem
escrúpulos, exploradores das justas e
injustas reivindicações da massa des-
prevenida. Nessas atividades o indi-
ciado colocava-se ao lado do Partido
Comunista, ora como franco aliado e
acordante em conluios de interesses
ora como "companheiro de viagem"
numa verdadeira coexistência pací-
fica". 

'

"No terreno da subversão — con-
tinua — o peleguismo e o comunismo
davam-se as mãos, trocavam favores,
respeitavam-se mutuamente na exe-
cução do mesmo crime contra o povo.
Nessa posição, estimulou o movimento
grevista e a' formação dos organismos
ilegais de' centralização sindical para
pressão política, como o PUA e o CGT,
associando-se ao PC numa simbiose
utilitarlsta que o PCB admitia como a
etapa necesária em sua marcha para
o poder".

O encarregado do IPM aponta co-
mo provas indlciárias da autoria do
Sr. João Goulart na preparação da
guerra revolucionária: 1) permissão ao
Deputado Brizola de fazer pregação
ideológica através do rádio e ainda de
pregar a organização de guerrilheiros;
2) permissão de infiltração de comu-
nistas em todos os escalões do Governo;
3) estimulou e prestigiou a influência
comunista na Petrobrás; 4) permitiu

a criação do PUA e do CGT, controla-
dos por comunistas;' 6) prestigiou e
estimulou greves politicas; e 6) con-
correu pnra solapar a disciplina no
selo das Forças Annadas.

Diz ainda o encarregado do IPM
que "o indiciado usou a agitação gre-
vista no País pnra mnnter a liderança
nos meios sindicais, tendo contado com
o apoio do PCB para nssuinir o poder
com a renúncia do Sr. Jânio Quadros".

Revela, também, que "entrou cm
conluio coin os comunistas pnra sub-
verter o regime, através dc atividades
para a implantação da república sin-
dicalista e complot para Instalação do
primeiro Governo socialista em 19G4".

Afirma, por fim, que "exilado em
Montevidéu Jango manteve o propó-
sito de retomar ao poder, através de
uma contra-revolução. Para isso íêz
vários contatos como, por exemplo, o
Partido Operário Revolucionário Trots-
kista, através de Cláudio Cavalcanti;
que foi ao Uruguai com êssc objetivo".

NEGRÃO DE LIMA

Êste indiciado, que exerce atual-
mente as funções de Governador do
Estado da Guanabara — diz o relato-
rio — entre outras acusações de alta'
gravidade, é incriminado por se ter
aliado e cooperado com o Partido Co-
inunista, recebendo destarte ajuda de
organização de caráter internacional.
Além disso, com o afã de eleger-so
Governador do Estado, fêz funcionar
cavilosamente a máquina de subver-
são comunista, sob a proteção que sa
3he ofereciam as imunidades normais
a uma campanha eleitoral democráti-
ca. Em decorrência dessa aliança, o
indiciado ajudou o Partido Comunis-
la em serviços, donativos, c dinheiro,
com CrS 100 milhões, e, em utilidades
de alto valor em serviços, 10 camio-
netas e quatro caminhões, materiais
de propaganda, escritórios eleitorais,
horários dc rádio e televisão, compra-
dos a peso de ouro os proveitos dessa
espúria sociedade. Uma vez eleito e
empossado permitiu, como compensa-
ção adicional, a Infiltração de comu-
alistas em seu Governo, colocando-os
pressurosamente em altos postos de
su_u administração, sem mesmo con-
sultar os fichários do Serviço de Se-
gurança do Exército, à sua disposição.
Conseguiram, realmente, êsses luga-
res na Secretaria de Finanças, ho Ban-
co do Estado, na CTC, na COHAB e
em outras repartições estaduais. Acei-
tou o indiciado, ccm a maior insen-
6-bUidade moral, impacto impressio-
nante, volumosa contribuição de ban-
queiros do jogo do bicho, exploradores
do lenocinio, recobrindo o dinheiro co-
talado dos contraventores c do mer-
cado da carne, diretamente c através
do seu aluai Secretário de Finanças,
desde antes de assumir o cargo de
Governador, mas em razão dele, van-
tagem indevida, em troca1 de promes-
sas de arrefecimento a êsses ilícitos
penais. Depois de eleito e empossado,
cumprido o acordo com os contraven-
tores e proxenetas, de quem recebeu
apoio, vantagens em dinheiro para
eleger-se, organizou com rjbliticos por-
ta-vozes dos próprios infratores da lei,
no esquema em que nem cessavam
as aparências, colocando em quase to-
dos os postos de direção política civil-
judiciária, nas delegacias em que o
jogo e o lenocinio são mais intensos,
delegados triste e notoriamente cor-
rompidas, famosamente ligados aos ilí-
cites que deveriam reprimir, fazendo
com que campeiem livremente no Es-
tado a jogatina ou vicio, a corrupção
com vários escândalos do conhecímen-
to público, inclusive a recente abertu-
ra de agências do Jóquei Clube, fe-
ciladas desde o tempo do General
Etchegoyen por violarem a lei quo
proíbe aposta de cavalo fora do prado,"O episódio dos comprometimen-
tos entre Negrão de Lima como can-
didato ao Governo e posteriormento
como Governador empossado, com os
contraventores, é reproduzido em gra-
vações magnéticas feitas pelo ex-Co-
missário José Ari verte, que, por esta
razão, foi sumariamente demitido dos
quadros da Polícia da Guanabara1. Vá-
rios entendimentos entre o PCB com
Negrão de Lima estabeleceram-se nas
conversações levadas a efeito pelo in-
diciado, com Lutero Vargas e Augus-
to do Amaral Peixoto, e Valérlo Kon-
der, êste como representante do Co-
mitê Central do PCB, do qual faz
parte há mais de 30 anos.

O encarregado do IPM tece ainda
considerações sôbre: informe de Va-
lério Konder no Comitê Regional Ma-
ritimo; entendimento de Lutero Var-
gas e o PCB; ação dos comunistas na ¦
escolha dos candidatos e na Conven-
ção do PTB.

Acrescenta o encarregado do IPM
que "o acordo eleitoral premeditado e
consciente do Partido Comunista in-
valida as condições de elegibilidade
do candidato e torna-o sujeito às pe-
nas legais. Não há que argumentar
pelo voto dos comunistas impessoal e
irreconhecível. Quem procurou esse
encontro, utilizou organização ilegal
e clandestina, para sua propaganda
eleitoral e permitiu infiltração do PCB
no processo eleitoral da sua cândida-
tura, cor.i tôdas cs conseqüências que
essa infiltração sempre acarreta na es-
trutura politica e partidária do País,
cooperou para o funcionamento do PC
e a èle se vinculou moral e material-
mente, devendo sofrer as sanções pre-
vistas na Lei de Segurança Nacional,
eleitoral e de inelegibilidade."

AARAO STEINBRUCH
"Possui antecedentes que revelam

ligações comunistas desde 1954, quan-
do participou ativamente da Liga de
Emancipação Nacional, írente de ía-
chada do PCB. Foi signatário de nu-
merosos manifestos de inspiração ou
origem comunista, como os seguintes:
Manifesto de apoio ao Fórum Mundial
da Juventude, Manifesto da Comissão
Nacional pela Anistia, Manifesto de
Solidariedade a Cuba, Apelo de Viena
Contra a Preparação de Guerra Atômi-
ca.-.. O indiciado viajou para Cuba
em 30 de abril de 1961, com um grupo
de deputados que foram solidarizar-se
com Fidel Castro e Che Guevara. En-
viou telegrama ao Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos contra a in-
vasão de Cuba. Em julho de 1962 com-
pareceu ao ato cívico de solidariedade
ã revolução cubana e em dezembro de
1963 íoi um dos signatários da mensa-
gem — Apelo do Movimento Brasileiro
de Solidariedade a Cuba."

ARMANDO ZILLER
"Membro do Comitê Estadual de

Minas do PCB, tendo em 1947 da tri-i
buna da Assembléia protestado contra
o ato do Governo federal ao romper
relações com a Rússia."

DOUTEL DE ANDRADE
"Êsle indiciado exerce hoje o car-

go de Deputado federal por Santa Ca-
tarlna e se tem caracterizado, mesmo
após a Revolução, por atividades es-
qucrdlstas e subversivas, prineipalrnen-
to em seu Estado. Em documento do
Comandante do 14.° BC de Florlano-
polis ao Comandante do 5.° Distrito
Naval diz que "sem nenhuma dúvida
o Sr. Doutel de Andrade é um dos
grandes responsáveis pela implantação
da desordem e do comunismo que se
tentou no Brasil. Não sendo êle agora
punido, exemplarmente, depois de bur-
lar o Ato Institucional não haverá mais
em Sntna Catarina condições para pu-
nição de qualquer natureza a partici-
pantes diretos e, indiretos da lnsurrei-
ção."

Consta ainda do IPM várias acusa-
ções de corrupção entre as quais a de
contrabando de cale em Florianópolis.

CID FEIJÒ SAMPAIO
"Fêz acordo eleitoral com o Comi-

tê Estadual do PCB em Pernambuco.
Antes de assumir o Governo daquele
Estado fêz viagem a vários países, in-
clusive União Soviética e China Comu-
nista. Em relação ao acordo político
com o PCB incluiu o fornecimento de
algumas máquinas para o jornal Folha
do Povo. A partir do acordo, o partido
íol reorganizado e começou sua ativi-
dade visando à mudança da ordem po-
litica e social. Criou o Conselho Sindi-
cal dos Trabalhadores (CONSINTRA),
que passou a exercer ação comunista
no seio das entidades sindicais. Deu
todo o apoio à CONSINTRA, que era
a viga mestra de agitação, notada-
mente no período do Governo de Mi-
guel Arrais. Criou a Secretaria Assis-
tente, uma das exigências dos comu-
nistas para facilitar a ação dos lideres
do partido junto aos meios militares.
Esta secretaria forneceu passapens ida
e volta para congressos e encontros de
trabalhadores cm todo o País.
FRANCISCO JULIÃO

"Agitador subversivo nos meios
rurais, onde pregava a revolução vio-
lenta, expressa na motivação do solagan"Na lei ou na marra", com o qual pro-
curava exacerbar as massas cámpone-
sas ingênuas e insatisfeitas. Em nu-
morosas ocasiões dissentiu do PC, in-
clinando-se ostensivamente para a li-
nha política dc Pequim. Julião visitara
a China e de lá trouxera a visão da
revolução camponesa de Mao Tse-tung.
Publicou o jornal Liga, que rivalizava
com Novos Rumos na propaganda sub-
versiva."
LUTERO VARGAS

"Como Presidente do PTB repre-
sentou o seu Partido cm tôdas as ne-
gociações com o indiciado Negrão de
Lima e com o PCB, em comício onde
proclamou-se aliado do PCB "Comício
do Méier"; em reuniões com Valério
Konder para indicação do Marechal
Teixeira Lott e de outros candidatos;
marcou, providenciou e compareceu a
reuniões com líderes comunistas, uma
das quais cm casa de Iara Vargas,
sendo partícipe em crimes contra a
Segurança Nacional com Negrão de
Lima, a quem se associou para poste-
rior repartição de cargos públicos e de
chefia na Administração do Estado."

AMARAL PEIXOTO

Por ter como Presidente do PSD
representado o seu Partido nas nego-
ciações com Indiciados, o PTB e PCB,
inclusive participando da reunião em
casa de Iara Vargas.

IARA VARGAS
Por ter participado da trama cri-

minosa e da aliança PCB-Negrão de
Lima.

EDNA LOTT

Por ter chefiado Comitê Eleitoral
integrado por ativistas do PC, prestan-

. do-se, desta forma, a ações de funcio-
namento desse partido.

RUBENS CARDOSO

Por ter como testemunha num
IPM faltado, comprovadamente, com
a verdade.

MÁRCIO DE MELO FRANCO ALVES

Atual Secretário de Finanças do
Estado da Guanabara. Forneceu, como
responsável pelas finanças da campa-
nha eleitoral de Negrão de Lima, re-
cursos em dinheiro, e materiais, a ele-
mentos do PCB. Com êsses elementos,
o PCB pôde funcionar ativamente na
propaganda eleitoral de Negrão de Li-
ma. Também está Incurso no crime de
corrupção passiva, previsto no aftl-
go 322 do Código Penal Militar e 317
do Códico Penal comum, por ter re-
osbldo, por indicação de Negrão de
Lima dinheiro das mãos do explorador
de lenocinio, o conhecido Lima dos
Hotéis, antes de o indiciado ser eleito
Governador.

GUILHERME ROMANO

Por ter como responsável do Co-
• mitê Central permitido livre trânsito

aos comunistas".

JOAO BATISTA DE LIMA (Lima des
Hotéis)

Por ter ofertado importâncias vul-
tosas ao indiciado Francisco Negrão de
Lima como candidato e como Gover-
nador do Estado".

EUCLIDES POMAR

Vulgo China de Cabeça Branca, CO-
nhecido banqueiro do jogo do bicho,
por ter apoiado, material e financeira-
mente, a campanha eleitoral de Ne-
grão de Lima.

ALFREDO TRANJAN
"Deputado estadual, propagandis-

ta da candidatura Negrão de Lima,
acusado de ter ligações com comunis-
tas, como Diretor do jornal Folha da
Semana, apontado como órgão oficial
ilegal do PCB.

ALVARO AMERICANO
. "Citado como tendo realizado ne-

gócio irregular baseado no tráfico de
influência na compra de andares da
firma De Paoli, o que constitui enri-
quecimento ilícito".

ANTÔNIO FARINELI

Contraventor conhecido e fichado
na Polícia. Cabo eleitoral de Negrão
de Lima.

EUCLIDES CARVALHO DE
OLIVEHtA

^Forneceu recursos financeiros pa-
ra a campanha eleitoral de Negrão de
Lima, sendo por êste recompensado
com importante cargo no Banco do
Estado da Guanabara".

HILDEBRANDO MARINHO
MONTEIRO

"Com antecedentes comunistas no
flchãrlo do DOPS, nomeado Secreta-
rio de Saúde do Estado da Guanabara
por influência de Luís Alberto Bahia".
LUÍS ALBERTO BAHIA

"Elemento de antecedentes comu-
nistas, já preso duas vezes como tal,
infiltrado no Governo estadual, tendo
sido nomeado Chefe da Casa Civil
por influências ainda desconhecidas.
Era antes da Revolução um dos sus-
tentáculos da linha esquerdista do
Correio da Manhã. É citado como um
dcs responsáveis pela atual penetra-
ção comunista em favelas da Guana-
bara."

MARIO CÉSAR
"Delegado da 6.tt Delegacia Dis-

trltal, citado de tendências comunis-
tns e como conivente com a contra-
venção do jogo do bicho no Estado."

OLAVO DE CAMPOS PINTO
"Comunista e Diretor do Depar-

tamento de Polícia Especializada. En-
volvido na fuffa do cabo Anselmo. É
também citado como conivente com
o jogo do bicho e lenocinio, partici-
pando das vantagens dal decorrentes."

SAMI JORGE
"Deputado estadual. Distribuiu

material de propaganda comunista no
Comitê Central de Negrão de Lima,
e como um dos postulantes da no-
meação do Delegado de Costumes da
Guanabara, como recompensa de fa-
vores prestados ao candidato Negrão
de Lima."

VICENTE CHINELLI
"Banqueiro do jogo do bicho. CI-

tado como um dos maiores contribuin-
tes financeiros para a campanha de
Negrão de Lima, em troca do amole-
cimento à repressão e k contravenção."

APOLONIO ARAÚJO
"Chefiou o Comitê Comunista dos

Metalúrgicos. Participou ativamente
da campanha eleitoral. Recebeu de
Negrão de Lima a quantia de CrS 2
milhões e 200 mil; de Edna Lott a
quantia de CrS 100 mll. Juntamente
com êste elemento estão comprometi-
das as seguintes pessoas do citado Co-
mitê: Severino Sanquineti, Ranulfo
Mota, Juval Gonçalves, Epigínio Ro-
drigues Patrício dos Santos, Geraldo
Seixas Patrício e Osvaldo de tal."

VELINDA MAURÍCIO DA FONSECA
"Facilitou a instalação para o fun-

clonamento do Comitê Comunista dos
Metalúrgicos, permitindo a infiltração
de elementos marxistas-leninistas no
Comitê de que ersj responsável."

LUÍS GONZAGA PRADO FERREIRA
DA GAMA

"Deputado estadual responsável
pelo Comitê Eleitoral Pró-Negrão, no
qual as comunistas do Comitê dos
Metalúrgicas realizavam reuniões e
debates."

ARMANDO MASCARENHAS
"Secretário de Economia da Gua-

nabara e .Presidente da COCEA e da
COPEG, citado como responsável por
graves fatos das referidas organiza-
çóes, evidenciando-se crimes de pe-
culato e irregularidades na adminis-
tração do bem público."

PRISÃO PREVENTIVA

O encarregado do IPM pediu a pri-
são preventiva dos seguintes indicia-
dos:

Adalberto Timóteo Silva, Adalgisa
Rodrigues Cavalcanti, Adão Pereira Nu-
nes, Adelino Nogueira Cerquelra, Afon-
so Celso Nogueira Monteiro, Agliber-
to Vieira de Azevedo, Alberto Neder,
Amaro Valentim do Nascimento, An-
gelo Arrolo, Anibal Fernandes Bona-
vides, Antônio Chamorro, Antônio Rl-
beiro Granja, Apolônio Pinto de Car-
valho, Aristeu Nogueira Campos, Ar-
mando Mazzo, Armando Ziller, Bene-
dito de Carvalho, Calil Chaad, Cac-
los de Lima Aveline, Carlos Marighe-
la, Carlos Montarrolo, Carlos Nicolau
Dianeli, Cícero Targlno Dantas, Cláu-
dio Tavares, Cláudio Vasconcelos Ca-
valcantl, Dante Leoneli, Davi Capis-
trano da Costa, Demlstóclides Batis-
ta, Dinarco Reis, DJalma Maranhão,
Elói Martins da Silva, Êlson Costa,
Emílio Bonfante de Maria, Fernando
Pereira Crispim, Fernando de Santa-
na, Fragmon Carlos Borges, Francis-
co Alves da Costa, Francisco Antô-
nio Leivas Otero, Francisco Gomes
Filho, Francisco Guimarães Ximenes.
Francisco Julião Arruda Paula, Fran-
xisco Valter de Sousa Mots, Fued
Saad, Geraldo Rodrigues dos Santos,
Gilberto de Oliveira Azevedo, Gilvan
Queirós da Rocha, Glocondo Gerbasl
Alves Dias, Givaldo Pereira de Siquel-
ra, Glauco da Rocha Frota, Gregório
Bezerra, Hércules Correia dos Reis,
íran de Lima Pereira, Humberto Al-
ves Camoelo, Humberto Lucena Lo-
pes, Humberto Rocha Azevedo, Irineu
Ferreira, Ivo Carneiro Valença, Ivan.
João Amazonas, João Macena de Melo,
Joaquim Câmara Ferreira, Joaquim
José do Bêgo, Joaquim Pedro Malrlnk
Filho, José de Albuquerque Sales, Jo-
sé Francisco de Oliveira, José Gon-
çalves, José Leite Filho, José Maria
Cavalcanti, José Maria Crispim, José
Puresa da Silva, José Raimundo da
Silva, Lincoln Cordeiro Oest, Llndol-
fo Silva, Lurdes Odete de Carvalho
Benaim, Lourlval da Costa Vilar,
Luís Carlos Prestes, Luís Guilhardine,
Luís Inácio Maranhão Filho, Luis Ro-
drigues Corvo, Luís Tenório de Lima,
Manuel Bitencourt Jardim, Manuel
Jover Teles, Marco Antônio Tavares
Coelho, Maria Segovia Jacobsen, Má-
rio Alves de S o tis a Vieira, Mário
Schemberg, Maurício Grabois, Miguel
Batista, Miguel Batista, dos Santos,
Moisés Vinha, Neri Reis de Almeida,
Nestor Veras, Nilson de Amorlm Ml-
randa, Orestes Timbaúba Rodrigues,
Orlando da Silva Rosa Bonfim Jr,
Osvaldo Pacheco da Silva, Pedro Ma-
covsky Clemachuk, Pedro Ventura Fe-
lipe de Araújo Pomar, Pelópidas SU-
veira, Ramiro Luchesi, Reinaldo Si-
queira Santos, Roberto Morena, Ro-
land Corbisier, Rubens Guayer Van-
derlel, Salomão Molina, Sandoval de
Queirós Barbosa, Sebastião Luís dos
Santos, Sérgio Alves Holmes Brandão
Rego, Severino Arcoverde Cavalcanti,
Severino Teodoro de Melo, Sidnei Fix
Marques Santos Tomaz Mack. Tomo-
chi Sumida, Túlio Vigevani, Valério
Regis Konder, Volpiano Cavalcanti de
Araújo, Valdir Gomes dos Santos,
Wenceslau de Oliveira e Zuleika
D'Alambert.
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Teotônio pede ao Govêrno
que fiscalize melhor os
bancos no Estado do Rio

Niterói (Sucursal) — O Governador Teotônio
de Araújo encaminhou expediente ao Banco Central
solicitando maior fiscalização da rede bancária par-
ticular que opera no Estado do Rio e que, segundo
ofícios de protesto que vêm sendo recebidos das prin-
cipais Associações ligadas às classes produtoras, não
aplicam, como manda a lei, os depósitos recolhidos
em território fluminense.

De acordo com os protestos dos lideres empresa-
riais, o Governador ficou sabendo que "a descapita-
lização da economia fluminense era progressiva,
porque os depósitos aqui arrecadados, deduzidas as
taxas legais e o recolhimento compulsório, eram
aplicados fora do Estado do Rio, particularmente,
em Minas Gerais, São Paulo e Guanabara".
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EXTENSÃO

Em ofício ao Sr. D_nio No-
gueiro., o Governador Teotônio
de Araújo solicita, enfim, que
eejam estendidos ao Estado do
Rio os favores da Resolução
número 5, do Banco Central,
que estabelece em seu Artigo
5.° que "será do 167o do total
do depósito a percentagem dos
recolhimentos a que se refere o
item IV desta Resoluçío, nos
seguintes casos: a) bancos com
sede nos Territórios Federais e
nós Estados do Acre, Amazo-
nas, Pará, Maranhão, Piauí,
Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe, Bahia, Espirito San-
to, Goiás e Mato Grosso, que
tiverem aplicações, em cada
•uma daquelas Unidades Federa-
das, não inferior a 65% dos de-
pósitos com a totalidade dos
redescontos, ali obtidos e efe-
tuados; b) bancos com sedes
cm outros Estados que mantl-
verem aquelas aplicações em
base não inferior à soma de
70% dos depósitos com a tota-
lidade dos redescontos locais".
No expediente ao Banco Cen-
teal, o Governador Teotônio de
Araújo, juntou todos os ofícios
de Associações ligadas às cias-
ses produtoras, que protestam
contra a desçapitalização da
economia fluminense.

CONSÓRCIOS COMERCIAIS

Brasília (Sucursal) — O
Banco Central vai regulamen-
tar os chamados consórcios co-
merciais, com o objetivo de ofe-
recer maior proteção aos inte-

rêsses dos particulares desses
empreendimentos de caráter
mutuallsta. A informação íoi
dada á Câmara pelo Ministé-
rio da Indústria e do Comércio,
em atenção a requerimento sô-
bre o assunto, apresentado pe-
lo Deputado Tufy Nassif (ARE-
NA-SP).

DEFINIÇÃO
O Ministro Paulo Egidío de-

finiu consórcios comerciais co-
ino associações de caráter mu-
tualista, cujo objetivo princi-
pai é um autofinanciamento
de bens de consumo durável
(automóveis, geladeiras e pro-
dutos eletrodomésticos em ge-
ral).

Frisou que a finalidade da
instituição dos consórcios, de
acordo coni parecer do Depar-
tamento Nacional do Comércio,
é facultar aos compradores de
limitados níveis de poder aqui-
sitivo, adquirirem êsses bens de
consumo em pequenas presta-
ções a prazos longos, pelo pre-
ço de a vista.

Revelou o Sr. Paulo Egídio
que o Ministério da Indústria
e do Comércio foi informado
de que o Banco Central está
estudando o assunto, no intuito
da respectiva regulamentação,
com vistas à maior proteção
dos interesses dos participan-
tes de tais empreendimentos
mútuallstas.

Financeiras de São Paulo
favoráveis às Letras que
FINAME pretende lançar

São Paulo'(Sucursal) — Os diretores de emprê-
sas de crédito, financiamento e investimentos ma-
nifestaram, durante a última reunião de sua enti-
dade de classe -— ACREPI — a opinião de que o lan*
çamento de letras de câmbio pelo FINAME com o
objetivo de financiar a produção industrial "poderá
contribuir para desafogar a indústria nacional, ca-
rente de recursos".

Segundo sugestões dos empresários, encaminha-
da ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômi-
co e ao FINAME, os recursos para financiamento à
indústria proviriam da emissão de letras de câmbio
pelas empresas industriais beneficiárias do financia-
mento e aceitos por sociedades financeiras agentes
do FINAME, que se co-obrigariam pelo co-aceite nos
títulos até o percentual de 40 por cento do valor dos
mesmos.
CAPTAÇÃO DE POU-
PANÇAS

Durante a reunião o Sr.
Francisco Pinto Júnior, Pre-
sidente do Grupo Halles,
afirmou que tanto a ADECIF
como a AMECIF e a ACREFI
entendem que o' lançamento
de um novo papel no mer-
cado poderia se tornar vlá-
vel e que o lançamento do
título teria por objetivo,
principalmente, a captação
de poupanças populares des-
tinadas ao financiamento
da produção industrial —
conforme ficou estabelecido
em recente reunião realiza-
da em Belo Horizonte.

Lembrou que a Circular
49, do Banco Central, ao re-
gulamentar a Resolução 32,
do Conselho Monetário Na-
cional, previu a regulamen-
tação, em caráter especial,
das operações realizadas pe-
las financeiras na condição
de agentes de fundos gover-
namentais, especialmente do
FINAME, que, dispondo de
uma rede nacional de agen-
tes financeiros, poderia utl-
llzá-la como poderoso ins-
trumento de orientação e
captação de poupanças.

GRUPO HALLES SEGURANÇA EM
INVESTIMENTOS

LETRAS DE CÂMBIO
AÇÕES DE RENDA
FUNDO HALLES

CIA. OI CRÉDITO'E FINANCIAMENTO DO COMÉRCIO
C.pll-I • *•••»«¦ Cr* X4S0.lf4.S6l

HALLES DE SÃO FAULO S/A
Copllol • Reserves I Cr $ 1.500.000.000

HAllES S/A • InvMtlmtnie», Crf-llo • Unontlamtnte
Copll-t • R.M.v.. .Cf$ 753.879.S64

Rua Ovntllvtl Dl«i, lt • So_i«l«|_ • -•!•• I S2-I Uf. 11-1331 • S2-7340

SUGESTÕES
Os diretores das empresas

de crédito, financiamento e
investimento sugeriram que
as operações de financia-
mento regidas por contrato
escrito admitirão o saque de
titulos pelo financiado, su-

jeitos à correção monetária
e juros, ambos prefixados,
observando-se o prazo mini-
mo de seis meses para os
contratos. As garantias pre-
vistas seriam as seguintes:
caução de duplicatas ou
ivarrants, penhor industrial,
alienação íiduciárla, caução
de promissórias de emissão
ou aval de diretores da em-
presa financiada ou de ter-
ceiros, caução de ações, cau-
ção de debêntures emitidas
por sociedades comerciais ou
industriais, com' ou sem
cláusula de conversão em
ações, cartas de crédito ou
de garantia e fiança banca-
ria do exterior, desde que
regularmente constituída.

Os empresários sugeriram,
ainda, que as diferenças no-
minais resultantes da cor-
reção monetária prefixada
nos contratos de abertura de
crédito e nas letras de câm-
bio não constituiriam rendi-
mento tributável para efei-
tos de Imposto de Renda,
Selo ou qualquer outro trl-
buto, salvo em caio em que
a correção monetária pre-
fixada, acrescida da taxa de
juros, fôr superior à corre-
ção monetária que resulta-
ria da aplicação dos coefl-
cientes de correção oficial
aprovados pelo Conselho Na-
cional de Economia — CNE.

ARTES GRÁFICAS
GOMES DE SOUZA S.A.

BONIFICAÇÃO
Convidamos os Srs. acionistas a receberem, no

horário de 8h30m às 11 e de 13h30m às 16 horas,
à Av. Calógeras, 7-B, a bonificação em novas ações
na proporção de 51,51% das ações possufdas, resul-
tante da elevação do capital social de 3,3 para 5 bi-
lhões de cruzeiros, conforme deliberação da Assem-
bléia Geral Extraordinária de 14-6-66.

A Bonificação se fará contra entrega dos antigo.s
certificados contendo o cupão 10, no caso de se tratar
de ação ordinária, ou cupão 8 se forem ações prefe-
renciais.

Por oportuno reiteramos a comunicação de que o
valor nominal das ações foi alterado de Cr$ 200 para
Cr$ 1 000. Conforme deliberação tomada na mesma
Assembléia os Srs. acionistas responderão pelas des-

pesas de desdobramento dos certificados de .ações,
quando por eles solicitado.

DEPT." AÇÕES E ACIONISTAS. (P

Classificada como proteção
ao investidor a minuta de
Resolução sobre as ações

Belo Horizonte (Sucursal) — A minuta de resolução
divulgada, ontem, pelo JORNAL DO BRASIL que dispõe
sôbre as exigências do Banco Central para a venda de
ações nas Bolsas de Valores, foi classificada como "uma
medida, que além de objetivar a proteção ao investidor
também tem como finalidade marcar o inicio de uma no-
va fase em que somente os papéis do Govêrno serão ne-
gociados nas Bolsas".

Na opinião do diretor de uma das empresas de Cré-
dito de Minas, Sr. José Felix Machado, "a minuta de re-
solução do Banco Central é honesta e pretende colocar o
mercado de capitais dentro de uma nova realidade eco-
nómica, pois fará uma filtragem das empresas que pre-
tendam ter suas ações negociadas nas Bolsas".
PROTEÇÃO

Disse, ainda, o Sr. José Fe-
lix Machado que as exigências
contidas na minuta, como con-
dição para as sociedades anô-
nimas-se registrarem nas Bôl-
sas de Valores, "estão muito
rígidas e, acredito, poucas se-
r&o as empresas com condições
de satisfazerem a estes requi-
sitos. Desta forma, a conse-
qüência imediata da filtragem
das empresa, será o predomínio
dos negócios com papéis de
responsabilidade do Govêrno.
Entretanto, é necessário frisar
que a medida tem altos objeti-
vos, pois protege o investidor,
proporcionando maior confian-
ça no mercado de títulos".
SUGESTÕES

A Associação das Empresas
de Crédito, Investimento e Fi-
nanciamento — ADECIP — em
sua reunião de ontem exami-

nou a conveniência ou não de
ser enviado um oficio ao Ban-
co Central íazendo sugestões
sôbre a regulamentação dos
Projetos 20 e 22, que criam no-
vos encargos sôbre as operações
financeiras.

Na próxima segunda-feira
uma delegação da ADECIF
comparacerá ao Ministério da
Fazenda, onde manterá enten-
dimentos com o Professor Otá-
vio Gouveia de Bulhões a res-
peito do memorial que lhe íoi
enviado pela entidade, na se-
mana passada.
LETRAS IMOBILIÁRIAS

Na reunião de quinta-feira
próxima da Associação dos Di-
retores de Empresas de Crédito,
Investimento e Financiamento
um técnico da Companhia Pro-
gresso do Estado da Guanaba-
ra — COPEG — fará uma con-
ferência sôbre Letras Imobiliá-
rias.

MANUFATURfA DE BRINQUEDOS ESTRELA S. A.

AVISO AOS ACIONISTAS

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

Comunicamos aoa Senhores Acionistas que, » Assembléia Geral Extraordinária de 12 de outubro de 1966, autorizou o

pagamento do DIVIDENDO correspondente ao 1.° semestre de .1966, na base de 6% por ação.

O referido pagamento seri faito contra a entrega ou apresentação do cupom n.° 44, nio havendo qualquer desconto de
Imposto de Renda para as ações ao Portador identificadas, como também para as ações Nominativas, por se tratar de
Sociedade de Capital Aberto.

Direitos dos Acionistas:

Dividendos de 6% — CrS 60 por açio, |l autorizado contra a apresentação do cupom n,° 44.

Direito de Subscrição — cada 3 ações antigas dio direito à subscrição de 1 ação nova.
A subscriçio encerrar-se-á • 5 de novembro de 1966, |i autorizado, contra a apresentação do cupom n.» 45.

Bonificação — cada 3 ações antigas dario direito a 1 açio nova gratuita.
As ações novas, serio entregues quando for confirmado e autorizado por nova Assembléia Geral Extraordi-
nárla no prazo legal,

Os Senhores Acionistas serio atendidos nos seguintes locais e horários ,

RIO DE JANEIRO: Rua do Ouvidor. 162 - S.o and.
Das 9 is 11i das 13 is 16 horas.

SÀO PAULO: Ruá Joaquim Carlos, 497
No mesmo horário.

. .?.j.:..!3

BOLSAS E MERCADOS

DÓLAR
Compra 2 205
Venda 2 210

LIBRA
Compra 6 150
Venda 6 210
LIVRE

Calmo e inalterado foi como
abriu ontem o mercado de c&m-
bio livre. O Barco do Brasil •

MOEDAS
oa bancos particulares declara- Moedas Compra Venda
nun comprar o dólar a Cr* Dó]ar 2 200,00
2 200 e vender a CrS 2 220; a Mlal. Cftn- 2 037,80
libra a Crí 6138,20 e & Cr* Libra Ester. 6 138,20
6199,60. Fechou Inalterado. Marco Alem. 551,80

Florlm 607,50
MANUAL Ff»nco Mí!» _«*<»

Franco Franc. 440,20
Na abertura do mercado de Franco Suíço. 507,20

ctablo manual, o dôlar-papcl ^^;-; s 
™#

foi cotado a Cr$ 2 205 para com- CoTOtí Norueg. 307.70
pra e a CrS 2 210 paia venda: Coroa Sueca 425,30
a libra a Cr* 6150 e a Cr* 6 210. Shllllng Aus. 85,10
„ . ... _, Escudo Port. 76,50Fechou inalterado. pcseU 3C50

O Banco do Brasil . c_ bancos j?gg ^^ £$
particulares operaram as eeguln- $ Convênio 3 200,00
tes taxas: £ Islândia •

2 220,00
058,60

6 199,60
558,00
614,20
44,60

451,50
513,00
505,00
322,80
311,70
430,40

87,10
78.40
38,00

9,10
36,70

2 220,00

£ RPC .... « 138,20 6 199,60
Ouro Fino
OR  2 475,6059 2 490,1115

TAXAS DO MANUAL

Moedas Compra Venda

Dólar  5 205,00 2 210,00
Libra  6 150,00 6 210.00
Franco Franc. 444,00 452.00
Franco Suíço 510,00 519,00
Kscudo Port. 70,00 77,40
Peseta Esp. .. 36,90 37,20
Lira Itai  3,50 3,60
Marco Alem. 552,00 560,00
Peso Arg. ... 8,30 9.00
P.so Urug. .. 30,00 33,00
Franco belga 43,00 44.40

TÍTULOS
Foram vendidos ontem, no no Pregão da Tarde. 73 445. no valor de Cr* 4 041S73. Vende- O Índice BV a 79,8 registrou

Prcgilo da Manhfi, 247 800 titu- valor de CrS 30126 800, e no ram-se Letras de Câmbio na uma baixa de 1,6 ponto.
los no valor de Cr$ 346783 390, mercado de frações, 3 827, no Importância do Cr* 638 967 300.

MÉDIA B/N DOS TÍTULOS PARTICULARES DA BOLSA DO RIO DE JANEIRO

13-10-66
3206

12-10-66
3241

29-9-66
3365

6-10-66
3320

(Elaborada pela Organização S. N. Ltda.)

FUNDOS MÚTUOS DE INVESTIMENTOS

Outubro de 1905
3521

Data
Valor da

Cota
Cr?

Ult. Dlst.
Crf

Valor do
Fundo

Crí 000

FUNDO CRESCINCO 12-10 577.00 10,00 set.
COND. DELTEC* 13-10 245,00 20,00 set.
FUNDO HALLES 12-10 446,10 15,00 sot.
FUNDO ATLÂNTICO 30- 266,00 10,00 set.
FUNDO FEDERAL .... 12-10 1007,00 15,00 agosto
FUNDO V. CRUZ ..... 13-10 3 138,00 65,00 Junho

38 199 209
3 305 224
1 280 947
1 016 958

910 816
547 562

Data
Valor da
Cota
Crí

Ult. Dlst.
Cr*

Valor do
Fundo

Crí 000

FUNDO ORCICA 19-8 158,00 4,00 Junho 171018
FUNDO BRASIL 5-10 265,00 2,50 Junho 170 438
FUNDO TAMOIO 20-9 951,00 162 183
FUNDO SBS (Sabba) 10-10 105,00 5,00 act. 153 480
FUNDO NORTEC 29-9 505,00 20,00 maio 49 81J

VENDAS REALIZADAS ONTEM NA BOLSA DE VALORES

Ações Quant. Cot.

Pregão da manhã
B. DO BRASIL

IDEM 
IDEM 

904 2 800
720 2 820

. 000 2 830

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

A. VILARES, Pref. 500
IDEM 300

A. VILARES, Ord. 1 300
ARNO 5 000

IDEM 9 300
IDEM 4 700

B. DE ROUPAS .. 3 200
IDEM 1 200

BRAS. DE USINA
METALORG  100
IDEM  2 600
IDEM  1 200

BRAHMA, Pref. ... « 500
IDEM  700
IDEM  4 300
IDEM  3 900
IDEM  3 300
IDEM  7 000
IDEM  1 000

BRAHMA, Ord. ... 1 100
IDEM  2 200
IDEM  16 000
IDEM  3 600
IDEM  200

D. DE SANTOS ... 6 800
IDEM  1 900
IDEM  300

D. DE SANTOS
Recibo  332

DONA ISABEL .... 200
IDEM  4 900
IDEM  2 500

F. BRASILEIRO .. 600

Ac fies Quant. Cot.

1 670
1 680
1 620

600
610
620
315
320

420
430
435
810
815
820
830
840
850
860
680
690

1 700
1 705
1 710

530
535
540

515
460
465
470
720

AMÉR. FABRIL —
Port  2 500

SOUSA CRUZ .... 500
IDEM  9 900
IDEM  3 300
IDEM  300

N. AMÉR., Port. . 2 600
B. MINEIRA 12 900

IDEM 25 300
IDEM  2 200

SID. NAO, Port. . 2 100
SID. NAC, nom. . 27

IDEM  3 712
IDEM  2 156

HIME .*. 2 000
KIBON  1 300
L. AMERICANAS . 1 000

IDEM  3 400
IDEM  700
IDEM  1 000

B. ESTRELA, Pref.
C/ Dlr.  4 800

ÍÒEM  1 300
B. ESTRELA, Pref.

Direitos  1 46S
 5 000

190
2 090
2 100
2 110
2 120

520
480
485
490
860
820

.830
340
530

2 250
2 030
2 050
2 055
2 060

1 280
1 290

A ç fi e a Quant. Cot.

V. R. DOCE, nom. 160 2 550
IDEM 2 845 2 580

W. MARTINS 1 100 3 800
WILLYS, Pref. ... 1 000 620

IDEM 700 630
WILLYS, Ord 4 300 700

IDEM 700 710

DEBÊNTURES

VEMAG S. A„ 359
dias, 3." emlss&o

PETROBRÁS 
IDEM 

LETRAS HIPOTE-
CÁRIAS 

VENDAS
JUDICIAIS

4 400 740,80
7 1 000
1 200

1 790 820

A ç 61 Quant. Cot.

Pregão da tarde
AÇÕES DE CIAS
DIVERSAS

BANCO PORT. DO
BRASIL  2 000

DEOD. INDUST. .. 900 190
IDEM  1 900 193

BRAS. DE EN. EL. 5 000 68
IDEM  10 400 67
IDEM  100 69

PAUL. DE F. E LUZ 16 000 88
IDEM  8 000 89

F. E LUZ DE MI-

40
IDEM 5 000 50

B. ESTRELA, ord.
— C/ Dlr 300 1 080
IDEM 200 1 090

MESBLA, Preí. ... 1 000 645
IDEM 11 700 650

MESBLA, Ord. ... 7 400 750
IDEM 3 700 755
IDEM 2 400 760

M. SANTISTA .... 500 1 280
PETROBRÁS 1 400 1 080

IDEM 1 269 1 090
IDEM 2 136 1 100
IDEM 1 300 1 120

SAMITRI 1 300 660
IDEM 2 100 665

S. P. ALPARGATAS 2 500 780
V. R. DOCE, Port. 2 300 3 000

~=yy--"4(- -
PLTROBRAS 

TÍTULOS
DA UNIÃO

OBRIG. REAJUST.

PORTADOR, 1 ano 3
IDEM 
IDEM 

PORTADOR, 5 anos
IDEM 

RECUP. FINANC. .
IDEM 
IDEM  1

títulos
estaduais

Guanabara

54 1 130

200 21 150
60 21 200
20 21 300
60 20 150

140 20 200
500
510

995 550

LEI 14 
LEI 303 
TIT. PROGRES.

1 000 580
400 580

11 235 000

NAS GERAIS ...
IDEM 

S. B. SABBA —
CRÉD. FIN. IV.
Pref., nom

PROBAL S. A. —
COM. E IND. —
Ord., Port

G L O B E X UTI-
LIDADES S. A.

BEMOREIRA, Pref.
nom

GASTAL — Pref.
nom

VEMAG, Pref
EDITORA JOSÉ

OLÍMPIO, nom. .
MANNESM., Pref. .
C. INDUST., Pref.
C. INDUST., Ord.
ANT. PAULISTA .

IDEM 
IDEM 

100
3 000

59
60

87 1 100

400 1 690

22 000

200

910

740

050

600

200

1 700
400

100

200

200

1 300

400

1 250

1 160

450
560

560

1 750

1 760
1 770

VENDAS REALIZADAS ONTEM EM LETRAS DE CAMBIO

Empresa Praio Taxa Valor Empresa Traio Taxa Valor
(dias) Venal (dias) Venal

ATLÂNTICA 180 87,00 1000 FINCO  180 87,00 20 000
IDEM 190 80,30 2 000 HANDRA S/A .. 185 88,70 67 000
IDEM 210 84,80 1 000 ' IDEM  195 88,10 67 000

CREDIBRAS .... 180 88,50 63 200 LETRAS/A  210 83,70 10 000
CRÉD. COMERC. .133 86,70 22 100 IDEM  241 81,30 15 000
CRESA S/A .... 149 89,20 500 VALOR S/A ...... 210 84,80 40 OCO

IDEM 188 86,40 1 000
IDEM 196 85,80 3 700 C/ COR. MONET.
IDEM ... 226 83,70 15 100
IDEM 279 79,80 7 100 IPIRANGA' IDEM 308 77,70 500

CIFRA 180 87,00 2 000 PHÉ-FIXADA
IDEM 185 86,60 2 000
IDEM 190 86,30 2 000 17,5% + 3,5% Jrs, 210 100,00 30 000
IDEM 195 85,90 2 000
IDEM 210 84,80 2 000 IDEM

NOVO RIO 180 27% + 6% 15% + 3% Joiros 180 100,00 100 OOO

Empresa Prazo T-sa Valor
(dias) Venal

CREDIBRAS

PRÉ-FIXATXA

19,91% + 4,26% Js. 256 100,00

IDEM
17,5% + 3,74% Jrs. 225 100,00

L. C. HANDRA S/A

PRÉ-FE-ADA

13% + 1% Juros 130 100,00

IDEM
18,5% + 1,03% Je. 185 100,00

18 400

18 400

14 000

«7 500

BOLSA DE NOVA IORQUE

Nova Iorque (UPI-JB) — Médios de Dow-Jcsnes na Bolsa de Nova Iorque orutem:

Ações

30 INDUSTRIAIS
15 CONCESSIONÁRIAS

Abert. Máx. Min. Final Varia.

782,85
126,09

791,09 768,81 772,93 + 5,24
128,15 .125,78 127,15 + 1,49

Ações

20 FERROVIAS
65 AÇÕES

Abert. Máx. Min. Final Varia.

193,86. 195,31 191,20 192,47 + 0,30
273,75 276,63 269,86 171,65 — 0,35

Vendas nas ações utUlzadma no índice: Industriais 765 400; Ferrovias 102 300; Concessionárias de Serviços Públicos 108 700:
Total' 976 400. ,.

Indico Dow-Jones d» futuros d* mercadoria- (média 1924-26 rcpiit-onta 100): FtaJ 134,97.

PREÇOS FINAIS:
Nova Iorque (UPI-JB)

.. ¦ ;¦ -**'--* ''¦'¦'7

Preços finais na Bôlia dn Valores de Nova Iorque ontem:

A J Ind . . .
Allied Chem .
Allis Chal . .
Am Cai) . . .
Am Forn Pow

J. Am Met Cl . .
Amer Std . -
Amor -fmeí . .
Am T & T •
Amer Tob . .
Anaconda . .
Armour . . .
Atlan Rich .
Atlas Corp .
Bftlt Ohio . .
Bendix . . •
Beth Stl . .
Can Pac . . .
Case J I . .
Cerro . . . •
Ches <5- Oh .
Chryler . . .

Café-Klo

3-5|8
34-112
20-l|4
47
18-314
37-518
15-3.8
52-3'4
54-314
30-3|8
71
2?-3|8:
82-118-2-3|4
28-l'2
31-5.8
27-3 4
51-3
18-7
32-1
63-1
35-18

Col, Gaa .
Con Ed . .
Cont Can .
Cont Stl .
Cord Pd .
Crown Zell
Ourtlss W ,
Du Pont .
East Air L
Eastman
Electron
Ford . ;
Gen Ele . .
Gen Foods .
Gen Motors
Gillette . .
Glldden . .
Goodyear .
Grace W R
IBM..
Int Harv .
Int NlcS . .

Spc

24-7
33-1
38-5
27-1
38
38-14
16-14

155-1
67-1

114-3
17-1
42-1
68-5
66-5
75
36-3|8
19
44-112
37-1.8

3Í7
34-7,8
76

Dit Tel & Tel .
Johns Manvllle
Kennecott . . .
Kroger . . . . .
Lehman ....
Lockheed . . .
Loews Tbea . .
Lonestar Cem .
Mobil Oil . . .
Mont Ward . . .
Nat Cash R . .
Nat Dlst ....
Nat Lead . . .
N Y Centr . .
Otls Elev . . .
Pac G El . . .
Pan Am . . .
Paramount . . .
Penn RR...
Phillips P . . .
Pub SEG...
BCA

62-3J4
46
33-3[8
24
27-518
56-3 4
21-7
14-1
45-5
23-1
60-1
30-3
53-3
58-3
34-1
30
46-114
7--12
46-1.4
48
32-3|4
41-7.8

Rep Stl ... .
Rey Tob . . .
Seais
Sinclair ....
Southern Tt . .
Std O Cal . . .
Std O Ind . . .
Std O N J . . .
Standard Brands
Studebaker . . .
Swift .....
Tech Mait . . .
Texaco 
Texas Gulf . . .
Textron ....
Timken ....
Un Carbide . . .
Union Paclflo .
United Airor . .
Utd Frult . . .
United Gas . . .
U S Steel . . .

33-12
35-12
48-14
65-12
42-12
59-3 8
48-5 8
65-5 8
29-5|8
32
36-314
6-34

74-5
43-3
37-1
52-1
36-1
67-1
33-3
44-1
36-7 8

U S Gypsum ,
U S Rubber .
U S Smelting ,
Warner Bros ,
West Air Br .
Woolwth . .
Westg El . . ,
Alleen Ine . .
Ark La Gas .
Brlt Ani Oil .
Fj-lt Pet . .
Creole P . •
Espey Mfg . ,
Giant Yell . .
Home Oil A ,
Husky Oil . ,
Norf So Ry .
Sbd W Air .
Seeman . . ¦
Syntex . . .

45-118
40-114
38-5|8
12-318
31-3.4
20-114
53
6

35
26-1.4

9-118
31-1|8
7-l',2
9

19-1(4
10-1.8
29
20-5.8* 3-1(2
66-3.8

MERCADORIAS

O mercado de café disponível regulou ontem calmo e lnaltera-
do, com o tipo 7, safra 1966/67, contribulç&o de Cr* 22,50, manten-
do-so a base anterior de Cr* 3 500 por 10 quilos. NSo houve vendas
o o mercado fechou Inalterado. Entradas 114 571, embarques 15 087,
existência 346 921 e café despachado» para embarques 20 658 sacos.

Açúcar-Rlo »
O mercado de açúcar regulou firme e inalterado. Entradas

31118 sacos do Estado do Rio. Saldas 20 000. Existência 87 248 sacos.

Algod&o-Rio
Calmo e Inalterado foi oomo funcionou o mercado de algodão

em rama. Entradas 845 fardos de Sao Paulo e 360 de Minas no
total de 1205 fardos. Saldas 1310. Existência 2 724 fardos.
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Indústria têxtil buscará
solução para a crise em
i*etuiião com 3 ministros

¦'¦- Os principais problemas da Indústria tõxtll poderão Ber

equacionados hoje durante reunião entre os Ministros do

Planejamento, da Fazenda e da Indústria e da Comércio e os

Presidentes da Confederação Nacional das Associações Co-
mercials, da Confederação Nacional da Indústria e da Co-
missão Executiva da Indústria Têxtil, quo deverão anali-
sar as dificuldades verificadas nesse setor, às 10h30m, no
Ministério da Fazenda.

A reunião, cpnvocada pelo Ministro da Fazenda, Sr.
Otávio Gouveia de Bulhões, após entendimentos com o
Presidente da Confederação Nacional das Associações Co-
merciais. Sr. Antônio Carlos do Amaral Osório, deverá ver-
sar sobre, reequlpamento, racionalização e crédito na ln-
dústria de tecidos.
MINAS OTIMISTA

Planejamento admite aumento
de alíquota com restrições

Belo Horizonte (Sucursal) —
O Presidente do Sindicato da
Indústria de Fiação e Tece-
líigem de Minas, Sr. Clóvis
Gonçalves de Sousa, garantiu,
cintem, qne "a situação da. in-
dústria têxtil do Estado é mui-
to boa, pois, apesar das dificul-
dades financeiras e da queda
de 20% nas vendas, até o mo-
mcnto nfto recebemos nenhu-
ma comunicação de pedido de
falência ou concordata". Acres-
centou o Sr. Clóvis Gonçalves
de Sousa que "se assinamos o
manifesto divulgado pela VI
Convenção Nacional da Indús-
tria Têxtil foi apenas como so-
lldaxiedade para com nossos
colegas paulistas e cariocas,
pois nos demonstraram que os
problemas das fábricas de te-
cidos naqueles Estados é real-
mente grave".

Informou o Sr. Clóvis Gon-
calvos de Sousa que "tanto as
52 indústrias têxteis filiadas a
nosso sindicato como aquelas
ligadas ao sindicato de Juiz de
Fora, ainda não fizeram comeu-
tários sobre a possibilidade de
irem à falência ou mesmo pe-
dir concordata. Todas elas, en-
tretanto, acham que a situação
financeira está apertada-, mas
que têm condições dc superar o
problema até que vonham dias' 
melhores". Disse o Sr. Clóvw
Gonçalves de Sousa que "é ver-
dade quo as vendas caíram em
cêrca de 20% durante a se-
gunda quinzena de setembro e
nesta de outubro, mas o fatu-
ramento das indústrias têxteis
continua o mesmo, pois está
sendo compensado pelo gran-
de volume de pedidos anterio-
res que somente açora estão
sendo entregues aos atacadis-
tas e varejistas".

A fixação do uma alíquota
mais elevada para ò Imposto
sobro Circulação de Mercado-
rias, que substituirá o de Vcn-
das o Consignações, foi admi-
tida ontem pelos técnicos dos
Ministérios do Planejamento e
da Fazenda, observando, entre-
tanto, que o aumento não al-
cançará os Índices pretendidos
por alguns setores — entre 14
e 16% — "pois o estabeleci-
mento dêsse percentual obede-
ce apenas a critérios materna-
ticos, sem considerações sobre
a Inevitável diminuição da so-
negação e o conseqüente crês-
cimento da renda tributária".

Entendem os técnicos gover-
namentais que a implantação
total da Reforma Tributária a
partir de janeiro, eliminando a
tributação em cascata, possl-
bilitará maior racionalização,
nos setores de comercialização
dos gêneros alimentícios, que
poderão, inclusive, sofrer re-
dução em seus preços, com a
diminuição do lucro unitário e

o menor tributo, Incidentes ape-
nas sobre o valor adicionado.
AMQUOTA

Segundo os técnicos do Mi-
nistério do Planejamento, o
Imposto sobre Circulação de
Mercadorias terá, inevitável-
mente, uma alíquota maior pa-
ra produzir a mesma receita,
de vez que, com êle, será elimi-' nada a tributação progressiva
em todas as fases dc comer-
cialização, como acontece atu-
almcnte com o Vendas e Con-
stgnações, quando o número
médio de operações tributáveis
para a chegada dc um produ-
to ao consumidor é de 2,5 vê-
zes.

Argumentam eles que, consi-
derando-se uma alíquota <le
6% jwra o de Vendas e Con-
signações, a do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias de-
veria ser estabelecida cm 15%,"mas a Reforma Tributária
tornará praticamente impossí-
vel a sonegação, razão pela qual

uma. alíquota menor do que a
pleiteada por alguns setores
poderá carrear para os cofres
públicos a mesma receita ori-
giríárlá do atual Imposto de
Vendas e Consignações. Isto
porque, em cada uma das fa-
ses da comercialização, pelo
nôvo sistema, será deduzido o
tributo já pago até a fase an-
terior, oú seja, o imposto cal-
culado apenas sóbre o valor
adicionado".

Acham os técnicos que o
nôvo sistema deverá provocar
maior eficiência no setor in-
dustrial, que deixará de ter,
exatamente no fisco, 11111 esti-
mulo ao desenvolvimento ver-
tlcal nem sempre aconselha-
vel. Para evitar a tributação
em "cascata", esclarecem, vá-
rias empresas industriais pas-
saram a um sistema integrado,
produzindo desde a níatéria-
prima até o produto acabado,
indo algumas á comercializa-
ção, com o desvio de recursos
do setor industrial.

A apreènsüo das classes cm-
presarials cm relaçáo ao au-
onento da alíquota do Imposto
sobre Circulação de Mercado-
rias entre 14 e 16% — lese de-
fendida pelos Estados da Gua-
nabnro, São Paulo e Minas Ge-
rais — foi transmitida ontem
ao Ministro da Fazenda, Sr.
Otávio Gouveia de Bulhões,
pelo Presidente da Confe-
deração das Associações Co-
merciais do Brasil, Sr. Antô-
nio jCarlos do Amaral Osório.

Durante almoço com o Ml-
nistro da Fazenda, o Presiden-
te da CACB explicou as ra-
zões dos empresários estarem•temerosos diante dos entendi-
mentos mantidos nas áreas es-
taduais, lembrando a necessi-
dade do estabelecimento de cri-
térios sólidos para a modifica-
ção, sem o que a situação po-
dera ser agravada com uma
nova elevação de preços e gra-
ves prejuízos para tôda a eco-
nomia nacional.

Bulhões lançará em Belo
Horizonte Cr$ 20 bilhões
de Obrigações do Tesouro

Belo Horizonte (Sucursal) — O Ministro Otávio Gou-
vela de Bulhões c o Diretor da Caixa de Amortização, Sr.
Sérgio Ribeiro são esperados nesta Capital na próxima sa-
gunda-feira para o lançamento de Cr$ 20 bilhões em Obri-
gações Reajustávels do Tesouro Nacional cujos recursos,
obtidos eom sua colocação, serão emprestados ao Governo
do Estado para regularizar sua situação financeira.

Segundo informou o Secretário da Fazenda de Minas,
Sr. Jofre Gonçalves de Sousa, as ORTC são com prazo de*
resgate de dois anos, redendo juros de 8% ao ano paga-
veis semestralmente, calculados sóbre os valores reajus-
tados todo môs, e podem ser negociadas a qualquer tempo,
servindo como caução, fiança e depósitos para recurso em
qualquer autarquia ou repartição federal.

Márcio prevê menor receita com a reforma

FAESP quer reformulação
do artigo 41 do Estatuto
para o Trabalhador Rural

São Paulo (Sucursal) — 6 Diretor da Federação da
Agricultura do Estado — FAESP — Sr. ítalo Mazzilli, disse,
ontem, ser necessária uma reformulação do Artigo 41 do
Estatuto do Trabalhador Rural, que impede a inclusão,
no montante do salário' mínimo, dos lucros obtidos pelos
lavradores com plantações subsidiárias, alegando provo-
car "impactos econômicos insuportáveis aos proprietários
e à própria ordem social".

Lembrou, também, a necessidade de revogação dos Ar-
tigos 29, 34 e 175 do Estatuto "por chocar e repugnar nos- -^ .-* . ._ ' ,
sa formação", acrescentando: "que não se compreende JftraSll HllSSaO UC COlllCrClO
que êste Govêrno, com manifestos propósitos de dar aten-
dimento à reformulação de dispositivos dessa natureza,
ainda não tenha tomado providências".

As perspectivas de "uma vio-
lenta queda na arrecadação" no
mês de janeiro de 1967 em
conseqüência da implantação
abrupta da Reforma Tributa-
ria são previstas também cm
São Paulo, como deverá acon-
tecer no Rio e em Belo Hori-
zonte, segundo afirmou ontem
o Secretário de Finanças da
Guanabara, Sr. Márcio Alves.

Reafirmou o Secretário Már-
cio Alves que a implantação
gradativa do Imposto de Cir-
culação seria a única solução
prudente para enfrentar uma
modificação total do sistema
tributário. Acha que a questão
ainda pode ser resolvida, bas-
tando apenas a votação do ar-
tigo da Lei de Reforma Tribu-

¦tária sobre a implantação gra-
dual do ICM.

ESTUDOS

O Sr. Márcio Alves disse ter
mantido contatos durante o
último fim de semana com o
Secretário de Finanças de Mi-
nas fcrerais, tendo verificado
que a preocupação das órgãos
financeiros daquele Estado é
Idêntica à da Guanabara, "no
que se refere à falta de dados
estatísticos que asseguram a
implantação sem riscos da Re-
íorma Tributária em sua tota-
lidade a partir de 1 de janeiro
do -próximo ano". Acrescen-
tou que, somente o Rio Gran-
de do Sul possui estudos adian-
tados sobre o assunto.

Adiantou que a Comissão que
estuda a aplicação da Reforma
Tributária na Guanabara irá
na próxima semana a São Pau-
lo, a íim de estudar em con-
junto com os técnicos daquele
Estado a implantação do Im-
posto de Circulação de Merca-
dorias.

Em resposta a uma entrevista
do Coorcienador-Geral da Co-
missão de \Reforma do Minis-
tério da Fazenda, Sr. Gérson
Augusto da Silva, publicada por
um vespertino, na qual oferece
seu auxílio à Secretaria de Fi-
nanças da Guanabara para so-
lucionar os problemas da lm-
plantação da Reforma Tribu-
tárla, o Sr. Márcio Alves de-
clarou que agradece o ofereci-
mento, acrescentando que com

base nos contatos que vem
mantendo desde maio do cor-
rente ano, "verifiquei que a
União está tão desaparelhada
de dados estatísticos referentes
ao. assunto quanto o próprio
Estado da Guanabara".

Considerou cm seguida natu-
_ ral que os Estados do Norte e
Nordeste "não tenham maiores
preocupações quanto á aplica-
ção da nova lei, pois que, em
muitos casos, a cota que lhes
íoi destinada na Lei Comple-
mentar, pelo Fundo de Parti-
cipações, eqüivale ou se apro-
xima da arrecadação total do
Imposto nesses Estados, enquan-
to a Guanabara caberá, pelo
Fundo de Participação, menos
de 1% de sua arrecadação".

APLICAÇÃO

Disse ainda o Sr. Jofre Gan-
çalves de Sousa que as Obri-
gações Reajustávels serão de-
positadas na agência local do
Banco do Brasil e o produto de
sua venda será creditado no
Banco de Crédito Real à or-
dem do Governo do Estado de
Minas Gerais. A aplicação do
empréstimo será para a regu-
larização do pagamento do
funcionalismo estadual do inte-
rior e da Capital, utilizando-
se para êste fim CrS 8 bilhões.
O.s Cr$ 12 bilhões restantes se-
rão para o resgate das dívidas
do Estado para com os emprei-
teiros.

Informou ainda o Sr. Jofre
Gonçalves que uma grande
parcela das Obrigações Reajus-
laveis serão compradas pelos
três bancos oficiais do Estado
que as utilizarão para receber
uma parcela do depósito com-

à ordem do Bancopulsório
Central.
AÇÃO DE
CORRETORES

S&o Paulo (Sucursal) — Os
corretores oficiais da Bolsa de
Valores de São Paulo manifes-
taram-se ontem a favor da
prorrogação, por mais um ano,
da obrigatoriedade da interven-
ção dos corretores nas opera-
ções de câmbio e negociações
das respectivas letras.

Acreditam as corretores da
Bolsa — segundo nota distei- '
buida á imprensa — que a
prorrogação permitirá às au-
toridades monetárias "coligir
os meios legais apropriados pa-
ra regulamentar o assunto em
definitivo, inclusive quanto ao
exercício da profissão de cor-
i-etor de câmbio, que foi pre-
vista na Lei 4 728 mas perma-
nece até hoje sem regulamen-
tação".

Estados Unidos enviarão ao

REMUNERAÇÃO !

Na sua palestra, denominada
Comentários sobre o Estatuto
do Trabalhador Rural e suas
Implicações Práticas, dentro
do ciclo de conferências sô-
bre legislação rural, promovi-
do pela FAESP, o Sr. ítalo
Mazzilli afirmou que o Estatu-
to é contraditório quando es-
•tabelece (Artigo 29) um limite
de 45% para as deduções do
total de pagamentos in-nalura,
sendo 20% a titulo de remune-
ração e 25% de alimentação, e
(Artigo 33) limitado o paga-
mento in-natura .até 70% do
salário. .

Quanto ao Artigo 41 comen-
tou que o Estatuto contraria
"radicalmente os usos e costu-
mes vigorantes na zona rural
há mais de cem anos",' pois im-
pedem uma Incorporação do
resultado obtido com as plan-
tações subsidiárias ou interca-
lares ao salário mínimo, ficando
o proprietário obrigado a pagar
como indenização, além do que

é determinado pelo montante
do salário mínimo regional, uma
quota-parte do lucro obtido com
essas plantações subsidiárias.
Acrescentou que grande parte
do êxodo das populações rurais
para os centros urbanos se deve
a êsse artigo.

Pediu a revogação do Arti-
go 175 porque estabelece que"a prescrição dos direitos do
trabalhador rural só ocorrerá
após dois anos de cessação do
contrato de trabalho". E cita
um exemplo: "permanece um
trabalhador rural no estabele-
cimento agropastorlal duran»
te 20 ou 30 anos; jamais piei-
teou férias, sentindo-se sempra
satisfeito com o tratamento qua
lhe foi dispensado. Rompido o
contrato de trabalho, entretan-
to, terá o empregado ainda o
prazo de dols anos para recla-
mar férias, assim como os di-
reitos relativos*a diferenças sa-
lariais, décimo terceiro salário
e outros que, porventura, não
tenha exercido durante todo o
tempo de vigência do contrato".

e desenvolvimento em abril
Washington (UPI-JB) — O Departamento de

Comércio dos Estados Unidos enviara em abril, de-
pois de sete anos, a primeira missão norte-america-
na de comércio e desenvolvimento cóm o objetivo
de avaliar o potencial de vendas e investimentos no
Brasil, devendo, no regresso, apresentar um relato-
rio de suas observações para uso dos setores de ne-
gócios nos Estados Unidos. /

A missão, composta de cinco especialistas em
economia, do setor privado, e dois elementos do De-
partamento de Comércio, fará uma pesquisa de mer-
cado, observando, por exemplo, os equipamentos de
metalurgia e os mais modernos tipos de máquinas em

Mel Carvalho acha memorial
da ADECIF importante para
dinamizar mercado de ações

O Sr. Nei Sousa de Carvalho, corretor de fundos pú-
blicos e ex-Presidente da Bolsa de Valores do Rio de Ja-
neiro, acha que é da maior importância o memorial envia-
do pela comissão de investimentos da Associação de Dire-
tores de Empresas de Crédito, Investimento e Financia-
mento — ADECIF — às. autoridades monetárias, por Iden-
tiíicar as dificuldades do mercado de capitais e oferecer
sugestões para a dinamização da captação de recursos de
investidores.

Entende o Sr. Nei de Carvalho que as políticas fiscal
e monetária do Govêrno, até o momento, dirigiram-se pre-
ponderantemente no sentido de esvaziar as empresas e o
sistema financeiro do excesso de volume creditício que
prejudica o combate à inflação, assinalando, entretanto,
ser a hora de usar êsses instrumentos para alimentar o ca-

Industriais da Guanabara
podem quebrar tradição com
nova Diretoria do CIRJ

Na próxima segunda-feira, a partir de 11 horas, cêrca
de 400 industriais da Guanabara estarão elegendo a nova
diretoria do Centro Industrial do Rio de Janeiro, para o
biênio 1967J68, que poderá quebrar uma tradição — de
acumulação de cargos entre a FIEGA-CIRJ — com a elei-
ção do Sr. Vítor Bouças.

Pala primeira vez, também, um candidato à Presiden-
cia do CIRJ, o industrial Vitor Bouças, manteve um diálogo
direto — pela imprensa e pessoalmente — com cada in-
dústria da Guanabara, filiada à entidade, e com direito a
voto. Nas prévias realizadas esta semana, a cotação da
candidatura Vítor Bouças atingiu, favoravelmente, cêrca
de 75% do eleitorado.

uso; equipamento geral da indústria, embalagens e pitai sadio das empresas que mereçam o crédito público,
indústria alimentícia; componentes eletrônicos e
variada gama de produtos químicos.

Investimentos públicos
exigem apresentação de
orçamentos até novembro

- Todas as autarquias e sociedades de economia mista
deverão enviar ao Ministério do Planejamento até o dia
30 de novembro dêste ano os seus orçamentos para 1967.
em atenção a decreto assinado pelo Presidente Castelo
Branco e todo o Ministério estabelecendo normas para ela-
boração do programa do investimento público para o pró-
ximo exercício.

Adverte o decreto que a aprovação dos orçamentos
das entidades autárquicas ou paraestatais, na forma es-
tabelecida pelo Artigo 107 da Lei n.° 4 320 de 17 de março

. dé 1964 "ficará condicionada ao cumprimento das nor-
mas estabelecidas neste decreto", que será complementado
por portaria do Ministério do Planejamento.

DURAÇÃO

O grupo deverá chegar ao
Brasil no dia 2 de abril, rc-
gressando no dia 29 do mes-
mo mês. As empresas norte-
americanas interessadas em
fornecer produtos ou servi-
ços, que estejam procurando
agentes distribuidores ou es-
tabelecer relações ou ainda
almejam ehtabular qualquer
tipo de negócios, foram con-
vi d a das para apresentar
suas propostas até o dia 19
de fevereiro.

Informou o Departamento
que as propostas seriam dis-
trlbuídas no Brasil antes da
chegada da missão. Isto en-
se j ária aos brasileiros a
quantidade suficiente de in-
formações prévias, antecc-
dendo as entrevistas com a
missão, nos centros de infor-
mações de negociações a se-
rem estabelecidas em cada
cidade, constante do roteiro
de visitas.

O DECRETO

Ê o seguinte, na integra, o tle-
creio:

Art. 1.» — As' entidades aiitár-
tjuloas, paraestatais, sociedades. de
econ-oml» mista . empresas com
autonomia financeira e a-dminis-
-tratlva,' «ujo capital sock_ per-
tença p-arci-.il ou intcgrailmeaite à
União, devcr&o enviai até 30 do
novembro de 1966, seus orçamen-
to3';'par_ o exercício de 1967, ao
Ministério Extraordinário para o
Planejamento e Çoordenaçlio Eco-
nômica, especificando os projetos
e os. programas do produç&o.

Art. 2.0 — Ab empresas e aut_r-
qiilas, definidas no.art. l.° dêste
dieoreto e no airt. 107 dn Let
n.o 4 320, tnformar&o o dietallia-
mento da prcvlsfto do sua -receita
o despesas para o exercício de
1967, baseado na citada Lei de 17
dc março de 1964.

Ant. 3.» — Os ôi-g&os da Admi-
ailstraiçao Central deverfio apre-

Parana
terá mais
energia

Curitiba (Correspondente) '—
Deverá chegar a esta Capital
nos próximos dias o primeiro
dos dez geradores diesel desti-
nados a sistemas suplementares
de energia elétrica em várias
cidades do Estado, num finan-
cíametno da USAID. O primei-
ro conjunto diesel, pesando 45
toneladas, foi desembarcado em
Santos na última segunda-feira,
e está sendo esperado em Curi-
tiba para ser instalado na usi-
na de emergência da COPEL.
O financiamento feito pela
USAID é da ordem de CrS 30
bilhões, com fundos da Aliança
para o Progresso.

sentar eté 30 de novembro de
1966 informações sóbre o progra-
taia de aplicaçilo de seus recursos
niio constantes do Orçamento da
União, bem como a previsão de ¦
desembolso trirraestraJ em todos
seus projetos c atividades.

Art. 4.o — As especificações e
Informações solicitadas nos ani-
gos l.o e 3.° constarão de íormu-
lários a serem divulgados por Por-
tarla do Ministério Extraordiná-
rio para o Planejamento e Cooa--
denaçüo Econômica até 7 (sete)
dias apôs a publicação dêste de-
creto.

Art. 5/\_— A aprovação dos orça-
mentos dns entidades autárquicas
ou paraestatais, na íorma estabe-
tecida pelo art. 107 da Lei <a.° 4 320,' de 17 die março de 1964 ficará
condicionada, ao cumprimento das
normas estabelecidas neste de-

XTOtO
Art. 8,° — O presente decreto

entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposl-
ções om contrário.

Usinas são
80% feitas
no Brasil

São Pnulo (Sucursal) — As
indústrias brasileiras de base
já estão produzindo cêrca de
80% dos equipamentos utiliza-
dos na construção de usinas
hidrelétricas, prevendo-se para
os próximos 20 anos, com o
aumento da capacidade técni-
ca da indústria nacional, a ob-
tençáo de um índice de nacio-
nalização de 100% na constru-
ção das próximas usinas.

Segundo informações do De-
partamento de Economia e Pi-
nanças das Centrais Elétricas
de Urubupungá, a empresa já
aplicou, desde o início das ati-
vldades de construção da hi-
drelétrica, um total de Cr$ 285
bilhões em equipamentos pesa-
dos e materiais de construção
fabricados no Brasil.

IPÊS debate tese sobre o
nôvo padrão monetário sem
cifrão e com Cz por sigla

A tese aprovada pelo II Congresso Brasileiro de En-

genharia e Indústria sóbre a reforma do padrão monetá-
rio brasileiro foi apresentada ontem no Instituto de Pes-

quisas e Estudos Sociais — IPÊS — pelo engenheiro Al-
berto Lélio Moreira que defendeu a modificação da atual
abreviatura do Cruzeiro para Cz, com a extinção do cifrão,

para que sejam evitadas confusões entre a moeda atual e
o Cruzeiro Nôvo.

As moedas divisiònárias do Cruzeiro Nôvo — sugere
yq eng. Lélio Moreira — poderiam ser de cupro-níque.l 90/10.

que atende à exigência de boa disponibilidade de matéria-
prima a baixo custo, e nos valores de 1, 2, 5, 10, 20 e 50
centavos e as notas de papel moeda poderiam ter os va-
lôres de 1, 2, 5,10, 20, 50 e 100 cruzeiros novos para uso ge-
ral e de 200, 1000, 2 000 e 5 000 cruzeiros novos para cir-
culação restrita a bancos.

FALSIFICAÇÃO
O eng. Alberto Lélio Moreira,

depois de apresentar várias ou-
trás características como suges-
tão para a cunhagem das novas
moedas, tais cpmo peso e volu-
me, afirmou que a liga pro-
posta — cupro-nlquel 90/10 —
apresenta o número de aceptân-

Posse de
Macedo
na CNI

Ò General Edmundo Macedo
Soares será reenipossado hoje,
às 16 horas, na Presidência da
Confederação Nacional da In- t
dústria, ocasião em que fará
um balanço da sua atividade à
frente da Presidência no perlo-
do anterior e um relato das
lutas mantidas pela CNI em
defesa da indústria nacional.

cia Igual a 25, bem afastado de
outros metais possíveis de uso
em contrafacção, como o cobre,
o zinco e o latão. Os demais
mentais da lista — disse — ou
estão demasiadamente afasta-
dos ou são tão mais caros que
desencorajam qualquer fnlsifl-
cador.

CARTEIRA DE REDESCONTO
Salientou que a idéia de cila-

ção de uma carteira de redes-
conto de ações no Banco Cen-
trai é válida, porque ela se
transformará em elemento cs-
tabilizador do mercado de
ações, visto que a liquidez, por-
ventura demandada pelos in-
vestidores, poderia em parte
ser atendida por ésse órgão evi-
tando excesso de oferta, em
determinadas épocas, que se
constitui em fator de perturba-
ção do mercado.

Ressaltou o Sr. Nei de Car-
valho, entre outros pontos do
memorial, o incentivo à par-
ticipação de investidores Insti-
tucionais, que nos EUA che-

B. Central
tem novas
Resoluções

O Conselho Monetário Na-
cional deverá reunir-se ama-
nhã e o Banco Central poderá
divulgar trés novas Resoluções
regulamentando o conceito de
empresa de capital aberto, fi-
xando normas para o funcio-
namento das Bolsas de Valo-
res do País e prorrogando, por
um ano, o Rrazo para as cor-
a-etores oficiais de fundos pú-
blicos cumprirem, junto ao
Banco Central, as exigências
para exercerem as suas funções
junto ãs Bolsas. O Presidente
do Banco Central, Sr. Dênio
Nogueira, chega hoje, da Ale-
manha, onde participou, na Cl-
dade de Francforte, de confe-
rências patrocinadas pela So-
ciedatle Ibero-americana. O
Sr. Dênio Nogueira participará
da reunião de amanliã do Con-
selho Mcrietário Nacional, oca-
sláo em que deverá debater
com os membros do Conselho
cs resultados dos contatos
mantidos durante a sua via-
gem.

gam a constituir 70% do volu-
me global. Para tanto — frl-
sou —, os estímulos especiais
sugeridos pelas companhias de
seguro, Institutos, Montepios e
Fundos de Desemprego devem
ser estudados de fonna a pro-
porclonar condições básicas pa-
ra o desenvolvimento do mer-
cado de capitais.

Sobre as cotas ao portador
para Fundos de Investimentos,
disse não justificar o impedi-
mento desses íundos em emitir
sua cotas de participação ao
portador, quando outros titu-
Sos e Instrumentos de crédito
circulam sob essa forma, in-
clusive as Obrigações Reajus-
táveis do Tesouro.

QUEBRA DE TRADIÇÃO

Considera-se que o esvazia-
mento do Centro Industrial do
Rio de Janeiro com a evasão
das firmas industriais das qua-
dros de associados da entidade
foi um do.s fatores primordiais
para que íôsse lançada a can-
didatura Vítor Bouças, basea-
da no trimômio planificação-
dinamização^expansão. A cam-
panha do candidato atingiu,
assim, quase a totalidade do
setor Industrial da Guanabara
com a mensagem de mobiliza-
ção para o progresso do par-
que fabril do Estado. A cha-
mada tradição^ de cargos
acumulados pelas diretorias co-
muns da Federação Industrial
do Estado da Guanabara (FIE-
GA) e o Centro Industrial do
Rio de Janeiro, nos anos em
que foi observada, trouxe à
realidade o fato de que "os
dois órgãos têm finalidades e
missões diversas, apesar de pa-
ralelas".

Desta íorma, na eleição de
segunda-feira próxima, a classe
empresarial, segundo o Sr. Vi-
tor Bouças, "quebrará esta tra-
dição que se demonstrou, na
prática, nociva aos interesses
da indústria carioca como um
todo. A FIEGA é um órgão

de cúpula sindical e congrega,
portanto , representantes dos
industriais. Já o Centro Indus-
tria! do Rio de Janeiro é um
órgão associativo da vida eco-
nômica de cada indústria do
Estado, seja ela grande ou pe-
quena".
REPRESENTATIVIDADE

Nas entrevistas feitas pelo
candidato com diversos indus-
triais cariocas "ficou eviden-
ciado que, a representatividada
não é inerente à operosidade na
defesa dos interesses de cada
indústria carioca. No CIRJ os
industriais se reúnem, de per
si, para levar ao debate suas
reivindicações específicas, in-
formar-se, e receber o que lhes
é devido pela entidade que não
só representa os seus interês-
ses, como também dialoga com
os associadas no sentido de
melhoria dos negócios".

De fato, — acrescentou o Sr.
Vítor Bouças — a tradição da
acumulação do cargo de direto-
ria FIEGA-CIRJ revelou-se
nociva, porque provocou a eva-
são das industrias do Centro
Industrial do Rio de Janeiro,
em razão do desinteresse de-
monstrado pelas diretorias du-
pias em, realmente, dinamizar
a expansão industrial da Gua-
nabara.

Gurilandia
Clube Infantil

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Gurilandia Clube
Infantil, no uso de suas atribuições
legais resolve:

Convocar os associados, em pleno
gozo de seus direitos sociais, em
obediência ao Art. 35.° - alínea "b",

para a Assembléia Geral Extraor-
dinárla a realizar-se no dia 21 do'
corrente, às 20 horas em l." con-
Vocação, ou às 21 horas em 2.° e
última convocação com qualquer nú-
mero, na sua sede social à Rua São
Clemente, 408, com a seguinte or-
dem do dia;

a) Alteração do Estatuto Social;
b) Eleição dos novo» membros

para o Conselho Deliberativo;
c) Aumento da taxa de conser-

vação, administração patrimonial e
programação social.

Rio de Janeiro, 13 de outubro de
1966. -r Cario» fria» — Presidente.

(P

Ministério da Educação e Cultura
Universidade Federal Fluminense

COMISSÃO DE COMPRAS

AVISO
Concorrências

Públicas n.°s 8 e 9/66.
, Encontram-se publicados no Diário Oficial do

Estado do Rio de Janeiro, edições dos dias 5, 6

e 7 de outubro de 1966, os editais de Concorrên-
cia Pública, a serem realizadas dias 20 e 21 do

corrente, para aquisição de Equipamentos, Instala-

ções e Material Permanente. Maiores esclarecimen-
tos na Divisão do Material da Universidade, na Rua

Marquês do Paraná, s/n.°, Niterói (Hospital Uni-

versitário Antônio Pedro).

(a) WILSON REZENDE LEITE
Presidente da Comissão de Compras (P
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Capital a Reservas: Cr* 8.164.623.766
Sede: Rio. de Janeiro - Av. Franklin Roosevelt, 137 - Ed» «Atlântica*'

SUCURSAIS E AGÊNCIAS EM TODO O BRASIL

DIRETORIA
Ricardo Xavier da Silveira
Antônio Carlos de Almeida Braga
José Luiz de Magalhães Lins

Mariano Badenes Torres
Moacyr Pereira da Silva
Roberval de Vasconcellos
Antônio Carlos do Amaral Osório

TRADIÇÃO DE SOLIDEZ E GARANTIA
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aumento de 10% concedido pela CONEP aos
•*- hrlcantes de pneus deverá refletir-se no custo dos tra:
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Representantes da Confe-
deração dos Servidores Públi-
cos do Brasil entregaram, on-
tem, ao Presidente Castelo
Brnnco, em audiência concedi-
da fis 18 horas, todas as reco-
mendações do último congres-
so da classe, realizado cm São
Paulo, e um memorial reivin-
dicando o aumento dc 100 por
cento e concessão do 13." sa-
líirio.

O grupo, liderado pelo Pre-
sidente. da Confederação, Sr.
Bisneir Malani, defendeu tam-
bém a implantação da parida-
de de vencimentos entre os
servidores dos três podêres, co-

"mo uma "tese justa e Império-
7 sa que, por isso mesmo, sen-

siblllzou de Imediato o Presi-
dente da República".

ESTUDOS

Segundo revelou o Presiden-
- te da Confederação dos Servi-

dores Públicos, logo após a au-
diência "o Marechal Castelo
Branco mostrou-se profundo
conhecedor da situação afliti-
va em que vive no momento

todo o funcionalismo brasi-
leiro".

— Tanto é assim — conti-
nuou — que ao receber mas-
so memorial pedindo o aumen-
to de 100 por cento, a partir
de janeiro do ano que vem,
além da concessão do 13.° sa-
lário mostrou-se bastante sen-
sivel, dizendo, inolusive, que o
problema jã vem sendo objeto
de estudos da parte do Minis-
tério do Planejamento. As re-
soluções tomadas no V Con-
gresso Nacional dos Servidores
Públicos estão, por sua vez,
sendo estudadas pelo DASP.

No memorial, a CSPB agra-
dece ao Presidente Castelo
Branco "a compreensão do seu
Governo pava com o recente
certame máximo da classe e,
especialmente, o abono de pon-
Tq concedido aos participantes
do congresso".

AUMENTO
é

-— Sabe Vossa Excelência —
diz o memorial de reivindica-

çOes — o quanto são irreais os
Índices do custo de vida apu-
rados nas estatísticas oficiais,
como multo bem proclama o
Sr. Ministro do Planejamento.
Por outro lado, o compldxo de
fórmulas que dã ensejo i\ apu-
ração desses índices conduz os
órgãos oficiais a estimativas
distanciadas da real perda de
capncldncle aquisitiva dos sa-
lãvios.

Fazendo um histórico do des-
gaste dos vencimentos dos ser-
vldores em relação ao custo de
vida, o documento apresenta o
seguinte quadro "que prova 3 •
validade de nosso argumento,
porque calcado nas tabelas dc
preços oficiais, publicadas pelo
Estabelecimento Pandiá Calo-
geras, da Subsistência do Exér-
cito, no período de 23 meses,
compreendido entre novembro
de 1964 a setembro dêste ano,
quando somente íoram reajus-
tados em 40% os níveis de ven-
cimentos":

Aquisições Mínimas inãispen-
sáveis à, subsistência de 30
dias:

PR15ÇOS NO E. 1'. C. DO EXÉHC1T0

Tabela dc novembro | Tubda tle setembro Preços «os empórios
dc 1904 ; ile 19GG particulares

_____—————— I — ¦ .il ¦ " '""

quamidaüe de n«Uo - Artigos Por|B 
j 

Total i tói 
Total PorKB Total

. ,,„,. 110 440 200 1100 400 1 000
10 Molranois  "0 5 100 .345 10 350 400 12 000
15 âVlT 

 
212 3 180 

-287 4 303 320 4 800
3 Mamârlna 

"7" 
7777...... 1 070 3 210 1 434 4 302 1 900 5 700

loSoVrêtá ¦ 140 1400 560 5 000 850 8 500
lo irroz 

• 
240 2 400 447 4 470 ROO 8 900'? \770i  70 70 170 170 200 200

BOM AS  34 872 79 785 j 103 040 .

Percentagem do aumento BASE 1207»

ra-
brlcahtes de pneus deverá rerictir-se no custo uus muis-

portes já onerado com o aumento dos combustíveis, pre-
vendo-se uma revisão geral nos fretes, com reflexos na
maioria dos gêneros alimentícios, principalmente os pro-
õutos hortigranjeiros que vêm de fora/

Muitas empresas de transportes nâo majoraram us
fretes com o aumento da gasolina e óleos combustíveis,
mas segundo o pensamento dos comerciantes da Rua
Acre o contrário deverá ocorrer com o aumento do.s

pneus, um dos fatores que mais oneram o custo dos trans-

portes.
JA EM VIGOR

A CONEP somente ontem dl-
vulgou oficialmente o nôvo au-
mento dos pneus, que já se en-
contra em vigor, explicando
que os fabricantes pretendiam
uma majoração de IS'*.

Dificilmente êsse aumento
será absorvido pelos comer-
dantes, como aconteceu com a
alta da gasolina e do óleo die-
sei. Mesmo que os revendedo-
res aumentem os pneus na
mesma proporção dos fabri-
cantes, o seu reflexo será ine-
vitável nos fretes e nos pro-
dutos transportados por via
rodoviária.

ESTOQUES DE ARROZ

A COBAL informou ontem
que prosseguem os trabalhos de
ensacamento de arroz agulha
para ser distribuído a CrS 580

A maior multa a ser apli-
cada ao motorista carioca
por infração ao nôvo Códi-
go de Trânsito não poderá
ultrapassar 50% do salário
mínimo, segundo ficou de-
cidido ontem em uma reu-
nião do Diretor do Departa-
mento de Trânsito, General
Hildebrando Góis, com o
Presidente do Sindicato dos
Motoristas, Sr. Èpitácio Ve-
liando.

A multa de valor mais ele-
vado será aplicada em ca-
sos dc excesso de velocida-
de, dirigir sem estar habi-

fegàr em estado de embrla-
guês, disputar corridas por
espírito de emulação, tran-
sltar com veículo não licen-
ciado e dar fuga a pessoa
perseguida pela Policia.

AS RAZÕES

O Presidente do Sindica-
to dos Motoristas Autôno-
mos da Guanabara, Sr. Epi-
tácio Venáncio, informou
que o Departamento de
Trânsito deixará de fixar as
multas no máximo previsto
pelo nôvo Código de Trán-
sito, para impedir que os
motoristas infratores fiquem
muito prejudicados finan-

ceiramente, quando vier o
nôvo salário mínimo".

No encontro com o Dire-
tor do Departamento de
Trânsito, ficou decidido
também que tomarão parte
do Conselho Estadual de
Trânsito, nove membros en-
tre os quais um oficial do
Exército, com Curso de Es-
taclo-Maior. Do Tribunal de
Julgamento de Multas, a ser
criado com o nôvo Código
de Trânsito, farão parte o
Presidente, indicado pelo
Conselho Nacional de Trân-
sito, e representantes do
Departamento de Trânsito
e do Sindicato dos Motoris-
tas.litado, entregar a direção a

pessoa não habilitada, tra-

Viaduto deixará livre centro da Av. Brasil
o quilo e que recebeu mais
208 538 sacas do Rio Grande
do Sul. Até o momento, os es-
toques da empresa no Rio são
de 483 mil sacas de procedén-
cia gaúcha c 201 mil vindas
do Brasil Central.

FEIJÃO MEXICANO

A COBAL informou também
que entregou aos atacadistas
mais de oito mil sacas de 100
quilos do feijão mexicano, "o

que comprova a boa aceitação
do feijão importado", segundo
diz em nota oficial.

Na próxima semana o navio
Universal Trader chegpá ao
porto da Santos com quase dez
mil toneladas do feijão mexi-
cano, para distribuição em São
Paulo. No fim do mês o navio
Maria T desembarcará tam-
bém em Santas as três mil to-
neladas restantes.

Açúcar custará mesmo
mais Cr$ 10 em quilo

T REIVINDICAÇÕES
As demais reivindicações con-

tidas no documento são as de
| habitação, paridade de venci-

mentos, concessão do 13." sala-
, rio a partir dêste ano.-e a re-
s formulação do Regime de Tem-

po Integral e Dedicação Exclu-
siva, para anular os "privilé-

gios e permitir a concessão de
melhor gratificação aos servi-
dores burocratas que acionam
o Serviço Público". 

'•

Pelo Govêrno de Vossa Ex-
celência — conclui o memorial
— já foi estabelecido o princi-
pio da paridade de venclmen-
tos, o qué não se verificou até

agora e a disparidade conti-
nua gritante. Permita,-nos, Se-
nhor Presidente, afirmar que a
responsabilidade do Govêrno
não se limita apenas a remu-
nerar o funcionário pelo seu
trabalho mos, sobretudo, as-
segurar-lhe os direitos que a
lei confere a quem trabalha.

Ministro do Trabalho manda Impeachment
usineiros de Pernambuco chega ao
pagarem salário de Cr$ 54 mil Governador

O Ministro do Trabalho, Sr. Nascimento e Silva, com
base em parecer do Departamento Nacional de Trabalho,
determinou o imediato levantamento da sustação orde-
nada pelo Delegado Regional de Pernambuco, dos efeitos
da resolução do seu antecessor, que considerava vigente
para a citada região o salário mínimo de Cr$ 54 mil, revo-
gando-se assim o acordo de setembro do ano passado.

Esta decisão, pondo fim ao conflito de interesse entre
..empregados e empregadores da região, foi tomada devido
, ao fato de que usineiros, alegando dificuldades econòmi-

cas, ainda pagavam o salário minimo de Cr$ 39 mil, refe-
a rente ao ano passado, em conseqüência de acordo firmado

em setembro de 1965, mediante o qual seriam reduzidas
para 6 horas diárias as jornadas de trabalho, equivalente
na época à 1.° Subzona.

critério anterior da divisão em
subzonas. Os usineiros locais,
alegando a existência do acôr-
do tle setembro de 1965, cou-
tinuaram a pagar os Cr$ 30 600
antigos, até que o Delegado -
Regional do Trabalho de Per-
nambuco obrigou-os a pagar o
íixado, isto é, os Cr$ 54 mil,
obrigação esta que foi sustada'
em 5 de setembro último com
a decisão do nôvo Delegado, de
anular os efeitos da norma que
invalidava o acordo de 65.

DECISÃO
Êste conflito existente entre

empregados e empregadores da
Indústria açucareira de Per-• nambuco foi gerado no ano pas-' sado, quando se estabeleceu que

.¦o salário mínimo para a região
seria fixado para duas subzo-nas, sendo que a primeira re-ceberia Cr$ 51600 e a segunda'• CrS 39 600. Na época os usi-
neiros, alegando dificuldades
econômicas, firmaram um acôr-
do mediante o qual (pagariam
indistintamente aos seus em-
pregados, nas duas subzonas, o
mesmo salário de Cr$ 39 600.

Com a decretação do nôvo
, salário mínimo, em março dês-

; te ano, o nível íixado íoi de
„ Cr$ 54 mil, desaparecendo o

O Ministro Nascimento e Sil-
va, com base em (parecer do
DNT, fêz voltar a resolução
antiga, estabelecendo em CrS
54 mü o salário mínimo a ser
pago aos trabalhadores da
região..

O Presidente da Assembléia
Legislativo,. Deputado Amaral
Peixoto, enviou ontem ao Go-
vernador Negrão de Lima a
duplicata da representação que
o Deputado Nina Ribeiro apre-
sentou à Assembléia Legislati-
va pedindo um impeachment,
para que êle apresente a de-
fesa dentro de 15 dias.

O original foi devolvido pelo
Deputado Amaral Peixoto ao
autor do pedido para o reco-
nhecimento de firma, em obe-
diência ao que determina o Re-
gimento Interno da Assembléia,
sem o que ft Mesa Diretora não
poderá receber a representação
oficialmente.

DESGASTADO

Sôbrè as declarações do Go-
vernador, disse o Deputado Ni-
na Ribeiro que "é curioso co-
mo êle próprio reconhece que
seu Govêrno está tão desgas-
tado quando afirma, que eu de-
sejo me eleger às suas custas,
pois é útil eleitoralmente ía-
zer-lhe oposição".

— Êle Indagou, ainda, se eu
não tenho o que íazer. Em
matéria de não fazer nada eu
não discuto com èle. E cate-
drático. Mos nenhuma das
acusações íoi respondidas —
concluiu.

O quilo de açúcar refinado
vai custar mesmo mais CrS
10, tão logo seja transformado
em lei o projeto que o Presi-
dente Castelo Branco man-
dou ao Congresso solicitando
abertura de um crédito de Cr$
22 591 259 para atender u 11-
quidação do saldo de taxas
corretivas das safras de 1963/
64 e 1965/66.

Êsse aumento — segundo
informou ontem o Sr. José
Maria Nogueira, Presidente do
Instituto do Açúcar e do Al-
cool — terá duração efêmera,
pois como estabelece a men-
sagem presidencial, será abo-
lido uma vez coberto o mon-
tante do crédito solicitado, e
nenhuma relação terá com os
preços que vierem a ser fixa-
dos para a próxima safra.

JUSTIFICAÇÃO

Esclareceu o Sr. José Maria
Nogueira que a proposta do
Executivo teve por objetivo
ajudar financeiramente os
produtores de açúcar do Nor-
te-Nordeste, que justificada-
mente demonstraram a impôs-
sibilidade de prosseguirem na
moagem da safra iniciada em
15 de setembro último, diante
do processo de descapitaliza-
çáo a que estão suejitas as
usinas pelo não pagamento
das taxas corretivas e da di-
íerença de nivelamento sala-
rial que lhes foram impostos
pelo Govêrno Federal.

Para examinar a questão,
foi organizado um grupo de
trabalho, do qual, além do
Presidente do IAA, participam
representantes dos Ministérios
da Fazenda, Indústria e Co-
mércio, dos Organismos Regio-
nais, do Banco Central, do
Banco do Brasil e de entida-
des das classes açucareiras. As
conclusões serviram de base
para a exposição de motivos
encaminhada pelo Ministro
Otávio Bulhões ao Presidente
da República e conseqüente
mensagem ao Poder Legisla-
tivo.

AMEAÇA DE FALÊNCIA

Recife (Sucursal) —Am-
dústria açucareira do Nordeste
irá Irremediavelmente à falên-
cia se nâo forem efetuados com
rapidez o pagamento dos dóbi-

tos atrasados desde 1963 e os
estudos de custos c orçamen-
tos para a atualização dos pre-
ços. segundo o Secretário-Exe-
cutivo da Fundação Açucarei-
ra do Nordeste, prof. Jordão
Emerenciano.

— A esta altura, acrescentou,
não Interessam mais ao Nor-
deste nem palavras carinhosas
nem promessas generosas, pois,
condenar o usineiro a vender
açúcar por menos do que lhe
custa é condenar as empresas
à falência, e Isto não é possí-
vel. Interessa é que o Govêr-
no cumpra com rapidez as me-
didas de emergência que anun-
ciou.

DESCAPITALIZAÇÃO

Disse o prof. Jordão Emeren-
ciano que o próprio Governo
já reconheceu que as empresas
estão descapitalizadas, "não
sendo legitimo retardar-lhes o
pagamento de créditos que vêm
desde 1963, porque, além de nâo
sofrer correção monetária nem
terem juros de mora, êsses cré-
ditos, no montante de Cr$ 22
bilhões,- estão se desgastando
diariamente".

Quanto ao preço do açúcar,
observou que não é possível
deixar de admitir que o preço

. íixado em março de 1965 a es-
sa altura já está superado e.
anacrônico. Acrescentou que,
enquanto isso, os usineiros já
esgotaram a imaginação para
conseguir,, semanalmente, di-
nheiro para atender ao paga-
mento dos operários e dos tra-
balhadores do campo.

CANA EM ESTUDOS

Dentro de 20 dias, o Governo
do Estado deverá iniciar a
construção do Viaduto Olímpio
de Melo, um dos três a serem
erguidos no prazo de um ano,
para impedir o bloqueio da pis-
ta central da Avenida Brasil e
permitir que o seu curso seja
utilizado apenas para o tráfe-
go interestadual.

As pistas laterais, uma das
quais teve um trecho de cerca
de três quilômetros inaugura-
do, ontem, pelo Governador Ne-
grão de Lima, ficarão reserva-
das exclusivamente para o trá-
íego urbano, segundo informa-
ram engenheiros do Departa-
mento de Obras.
SÉRIE DE OBRAS

Além do Viaduto Olímpio de
Melo, seráo construídos outros
dois na Rua Lobo Júnior e um
terceiro sôbre a Rua Fernando
Ferrari, ligando a Praia de Bo-
tafogo á Rua Farani. Os dois
primeiros, além de um contorno
na Illia do Governador, terão
a finalidade de desafogar o trá-
íego na Avenida Brasil. O ter-
ceiro, que será iniciado em de-
zembro, deverá estar concluído
em jullio de 1967 para evitar
congestionamento na. boca do
Túnel Santa Bárbara.

Destas obras a primeira a ser
iniciada será o Viaduto Olímpio
de Melo, no início da Rua Pre-
íeito Olímpio de Melo, em São
Cristóvão. A concorrência pa-
ra a construção será aberta no
dia 20, prevendo-se que os tra-
balhos comecem dez a quinze
dias depois.
LOBO JÜNIOR

Na Rua Lobo Júnior, os dois
viadutos a serem construídos fi-
earão distanciados um do ou-
tro apenas 60 metros. O trecho
de uma das pistas laterais da
Avenida Brasil, inaugurado on-
tem pelo Governador Negrão
de Lima, fica próximo à esta-
ção de esgotos da Penha.

O Governador do Estado visi-
lou, antes da cerimônia, algu-
mas das divisões do Núcleo In-
dustrial Mário Argua Alves Bar-
bosa, inclusive a Usina de Mis-
tura Betuminosa, inaugurada
por êle em 1958, quando Prcfei-
to do então Distrito Federal.
BOTAFOGO

O viaduto de Botafogo terá
250 metros de comprimento,
com três pistas totalizando a
largura de 10 metros e o ga-

barito (distância entre a pista
e a laje inferior) será de 45
metros. Construído em concre-
to protendido, o viaduto está
avaliado em CrS 400 milhões,
sendo a obra colocada em con-
corréncia pública em novembro.

O Diretor do DURB infor-
mou que o viaduto será seme-
lhanie às passarelas construí-
das sóbre as pistas do Aterro
cio Flamengo, e adiantou que na
execução da obra serão gastos
inicialmente CrS 150 milhões
da verba liberada pelo Govêr-
no do Estado para o comple-
mento das obras do Parque do
Flamengo. O restante vira do
orçamento do DURB para o
próximo ano.
OBRA PRIORITÁRIA

O viaduto, cuja construção
foi considerada como de ordem
prioritária, devido ao conges-
tionamento de tráfego no sinal
luminoso da Rua Farani, ligará
a pista externa da Praia de
Botafogo à Rua Farani, sôbre
a Rua Fernando Ferrari, ter-
minando junto à Embaixada
da Argentina, para os veículos
que demandam ao Túnel pela
Zona Sul.

Para os que vêm da Zona
Norte, haverá duas alternati-
vas: ir direto ã pista da Praia
de Botaíogo, seguindo em di-
reção a Copacabana ou utili-
zar o acesso a ser construído
entre Fernando Ferrari e Mar-
quês de Olinda, para lr em di-
reçáo a Botafogo, Urca, Jar-
dim Botânico e Gávea.

O Secretário de Obras, Sr.
Paula Soares, informou ontem
ter uma surpresa para revelar
à opinião pública, que estava
sendo guardada para o fim do
ano: o término cias obras de
acesso às pontes de Sernambe-
tiba e Marapendi, além do nô-
vô traçado da Esf.-ada da Gro-
ta Funda, que vinham sendo
executados sem nenhuma pu-
blicldade. Estas obras — acres-
centou — são essenciaie para
o prosseguimento da BR-101
(Rodovia Rio-Santos) e para a
complementação do Anel Rodo-
viário do Estado, sendo um ve-
liio plano dos engenheiros do
DER.\

— Ainda êsle ano — /;ontl-
nua o engenheiro PaulaíBoares
—. o DER aplicará Cr$ 5 bl-
Ihões em novas obras que bre-
vemente serão inundadas.
Quanto aos túneis que encurta-
ráo a distância entre Jacaré-
paguá e ft Zona Sul, revelou o
Secretário de Obras que, tèciil-
camente, não constituem gran-
des problemas e o custo dês-
ses túneis não impressiona, es-
tando o Estado aguardando
apenas o resultado de estudos
que vêm sendo feitos para dar-
lhes um nôvo traçado, para que
evite o máximo possível o pro-
blema social de erradicação de
favelados na Região da Roci-
nlia, por onde passará um dos
túneis.

PADRE LEBRET

CORCOVADO
O viaduto construído na Es-

trada do Corcovado, a ser Inau-
gurado na segunda quinzena de
novembro, receberá o nome de
Padre Lebret, cuja morte íol
noticiada em Paris quando es-
tavam sendo feitas as obras de
concretagem da viga principal
que se tornou necessária em
virtude de um escorregamento
durante o temporal de janeiro.
' A obra se encontra em fase
de acabamento e recomposição
de áreas adjacentes à estrada,
destruídas para a implantação
dã variante que vem servindo
ao tráfego durante a constru-
ção. Com esta obra, serão sete
os viadutos construídos no
atual Govèmo, dois dos quais
complementando obras Inicia-
das pela administração ante-
vior.

O viaduto Padre Lebret, em
homenagem ao religioso Louis
Joseph Lebret, fundador do mo-
vimento Economia e Humanis-
mo, é uma obra que, embora
classificada como modesta pelo
Secretário de Obras — tem um
comprimento de 36 m, com vão
central de 22 m e dois balan-
ços de 7 m — apresentou difi-
culdades técnicas de monta, em
conseqüência do trecho curvo,
com raio da ordem de oito me-
tros e uma rampa constante de
10% que, "aliadas à beleza do
local, a valorizam muito".

Justificando a homenagem ao
Padre Lebret, a Secretaria de
Obras distribuiu aos jornalistas
uma rápida compilação de da-
dos biográficos do Padre Louis
Joseph Lebret, obtidas através
de artigos publicados, nas edi-
ções das dias 22 e 23 de julho
do JORNAL DO BRASIL.

Os Srs. Luís Fernando Lo-
pes e Eli Correia, técnicos da
SUNAB, acompanhados do Sr.
Fernando Cortes, delegado ar- ¦
gentino na FAO, chegaram ao
Recife para estudar o processo
de produçáo e comercialização
da cana-de-açúcar no Nordes-
te, já tendo realizado estudos
semelhantes no Rio e São Pau-
lo.

Em Pernambuco, os técnicos
se entrevistarão coin represen-
tantes da Sociedade dos For-
necedores de Cana, da SUDE-
NE e do IAA, além de realiza-
rem visitas às usinas, colhendo
subsídios.

Preços mínimos serão
antecipados no Norte

Ratazana congestiona
Uma ratazana do tamanho de um gam-

bá aventurou-se ontem a cruzar a Aveni-
da Rio Branco com o sinal fechado e aca-
bou causando o congestionamento do trá-
íego da Cinelândia, catalizando a atenção
de transeuntes e motoristas, muitos dos
quais explodiam em gargalhadas ao ver o
pânico causado entre as mulheres.

A ratazana saiu do Teatro Municipal
para entrar no Museu de Belas-Artes e já
se encontrava no meio da Avenida quando
o sinal fechou para os pedestres, e os car-
ros, arrancando rapidamente, apavoraram
o animal, que começou a saltar em zigue-
zague para atingir a calçada de qualquer
maneira.

o tráfego na Avenida
Enquanto uns avançavam com o carro

numa caçada à ratazana, outros paravam
para vê-la correr, enquanto na Praça Fio-
riano formava-se um ajuntamento, ha-
vendo mesmo quem tentasse ajudar o ani-
mal a atravessar a Avenida.

Na calçada, as mulheres gritavam, em

pânico, e mesmo as que estavam a uma dis-
táncia maior apressavam o passo, temen-
do que, na confusão, a ratazana chegasse
áté elas. Só depois de muito barulho de
buzina e muito pular, o animal conseguiu
atingir a calçada e desaparecer por uma
das janelas do Museu.

UMA VISITA A LONDRES
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O Diretor de Aeronáutica .Civil do Brasil, Major-Brígadeiro Martinho C. Santos, viajou para Londre*
. « convite da British Àircraft Corporation. Com ele seguiram o seu assistente jurídico, Sr. Ailsio Al-

ves de Sousa, e o Chefe de Relações Públicas da British United Airways, Sr, fil. ü. Cavalcanti de Im-
cerda. Ao embarcar em avião VC-10 da BUA, o Brigadeiro Martinho Santos foi cumprimentado pelo

representante legal da BUA na Brasil, Sr. Stélin Belchior (foto)

A fixação dos preços mini-
mos para as Regiões Norte e
Nordeste, segundo anunciou on-
tem o Diretor da Comissão de
Financiamento da Produção,
Sr. José Drumond Gonçalves,
será íeita com uma antecipa-
ção de 60 dias, no mínimo, da
época do plantio, a exemplo
do que se' deu na Região Cen-
tro-Sul "com resultados os
mais auspiciosos".

Esta providência da CFP tem
como objetivo dar aos lavra-
dores o tempo necessário para
optar pelas.culturas que apr.e-
sentem melhores perspectivas.
Para concluir estudas na Re-
gião Norte-Nordeste com a
cooperação da SUDENE, segui-
rá nò dia 10 para Recife ümá
equipe de técnicos da Comissão,

Presidente
do SAPS
toma posse

Em solenidade realizada on-
tem no Ministério do Traba-
lho, foi empossado no cargo de
Presidente do Serviço de AH-
mentação da Previdência Social
(SAPS) o Sr. Alcebiades Fru-
tuoso de Araújo, que é enge-
nlielro agrônomo e exercia an-
teriormente o cargo de asses-
sor do Presidente da Rede Fe-
deral de Armazéns Gerais Fer-
roviárlos.

chefiada pelo Sr. Mário Sér-
gio de Araújo.

Os estudos a serem concluí-
dos pela CFP, dentro dos pró-
ximos 15 dias, abrangem pela
primeira vez, nas Regiões Nor-
tò e Nordeste do Brasil, a in-
clusão do amendoim e do gi-
rassol na política de preços ml-
nimos, como vem ocorrendo no
caso do arroz, do algodão, do
feijáo-de-corda e mulatinho, do
sisal, do milho e da farinha
de mandioca.

No Paraná, segundo declara-
ções do Governador daquele
Estado, Sr. Paulo Pimentel,
"há verdadeira.euforia entre os
produtores, animados com os
novos preços mínimos e com
a distribuição,'pelo Govêrno, de
CrS 9 bilhões em sementes".

Educação do
Pensamento •
faz 40 anos

A Escola de Educação do
Pensamento (Sociedade Suptr-
mentalista) comemorará no
próximo dia 17 o seu 40.° ani-
versário, em solenidade, na sede
da entidade, na Rua Campos
Sales. 38. ás 20h30m, à qual
comparecerão diversas autori-
dades e representantes de as-
sociações científicas, além dos
que se interessam pela filosofia
supermentalista.

Hildebrando abre mão de estacionamentos pagos
Os currais passarão a ser ati-

ministrados e controlados pela
Secretaria de Serviços Públi-
cos. que está fazendo um com-
pleto levantamento da situação
para iniciar diversas melhorias,
principalmente no estaciona-
mento da Avenida Chile, onde
não há policiamento e os car- ,
ros, nos dias de chuva, ficam
atolados nos lamaçais. .

O Diretor do Departamento
de Trânsito, General Hilde-
brando de Góis Cardoso, desde
que assumiu suas funções, vem
tentando passar para outro ór-
gão estadual a administração
dos currais, pois acha que a
sua missão é planejar e poli-
ciar o tráfego do Rio e nao ar-
recadar dinlieuo de estaciona-
mentos.

O Secretário de Serviços Pú-
blicos, General Milton Gonçal-
ves, aceitou a administração
dos currais, pois, com a renda
mensal de Cr$ 120 milhões, po-
derá conservá-los e, além dis-
so, terá condições de^apllcar o
que sobrar da renda em outras
atividades da sua Pasta.

O Departamento de Trânsito
informou que atualmente exis-
tem no Rio 67 áreas de esta-
cionamento pagos, rendendo
diariamente mais de CrS 4 mi-
Ihões. Se uma parte dêsse di-
nheiro fosse mantido pelo De-
partamento de Trânsito, have-
ria condições de melhorar con-
tinuadamente os, sinais e as
faixas de segurança sem se de-
pender da liberação das verbas.

O Chefe do Parqueamento,
Sr. Milcíades Antão, que, se-
gundo um matutino, teria
achacado um motorista infra-
tor na Rua Cardoso Júnior, nas
Laranjeiras, disse que a infor-
macão náo tem fundamento e
pediu que o denunciante se
apresente: .

— Isso é uma calúnia, pois
íui funcionário da Esso e sem-
pre lidei com compras da em-

presa e nunca recebi uma
acusação. Isso não passa de
um ato indigno de algum mo-
torista que costuma estacionar
seu veiculo em local proibido
da Rua Cardoso Júnior, e por
isso é multado diariamente.

Pedestre despreza faixa e é detido no RG do Sul
Porto Alegre (Sucursal) —

Apesar de ainda não ter en-
trado em vigor o nôvo Código
Nacional de Trânsito que de-
verá estabelecer multas para
os pedestres, já existe nesta
Capital o primeiro transeunte
preso por menosprezar as leis.

O Sr. Nedl Boa Nova. que
atravessou um cruzamento ío-
ra da faixa de segurança e,
interpelado por um guarda,
manifestou o seu desprezo pe-
los novos dispositivos, foi le-
vado para a l.u Delegacia de
Polícia, de onde só conseguiu
sair depois de ouvir uma re-
preensão do delegado e prome-
ter que daqui por diante ja-
mais andara íora da faixa.

Niterói (Sucursal) — Com o
objetivo de evitar Interferên-
cias políticas, que sempre
acontecem em épocas pré-elei-
torais, o Governador Teotônio
de Araújo transferiu para de-
pois do pleito de 15 de novem-
bro, os exames de motorista,
em todo o Estado do Rio, a
conselho do Diretor do DTP,
Sr. Alan Ibrain, que ficou im-
pressionado com o aumento de
pedidos de carteiras de habili-
tação.

Em Petrópolis, por exemplo,
onde a média mensal de can-
didotos era de 300 a cada se-
mestre, o número de pedidos
protocolados pira os exames
que se realizariam este mês
subiu para 850, fato que ocor-
reu também em outras Cidades,
como Nova Iguaçu, onde as so-

licitações de habilitação de no-
vos motoristas cresceram numa
média de 70 a 80r<>.

INSATISFAÇÃO

As escolas de motoristas de
Niterói e da Baixada Flumi-
nense é que não gostaram da
medida governamental, consi-
derada "muito dura" pelos ins-
trutores de tráfego, porque êste
més que antecede as eleições,
o número de alunos vai baixar.

O Diretor do DTP acha que
a medida é, no entanto, "alta-
mente moralizadora" e salien-
tou que visa "a espantar, prin-
cipalmente, as pessoas residen-
tes na Guanabara que pensam
que no Estado do Rio ainda se
pode tirar carteira de motoris-
ta por telefone".
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Por 2ü votos, contra sois dados no segundo
colocado, o Catedrático da Primeira Clinica
Médica da Faculdade de Medicina, Professor
Clementino Fraga Filho, íoi eleito ontem pelo
Conselho Universitário o nóvo Vice-Reltor da
UFRJ, estando a sua posse prevista para a pró-
xima quinta-feira, na Reitoria.

Ao mesmo tempo em que decidiu prorrogar
o pagamento das anuidades até dia 21, sexta-
Xeira que vem, o Conselho Universitário rejei-
tou ria mesma sessão a proposta de expulsão
imediata para cs estudantes de Direito acusa-
dos de indisciplina contra o ex-Reitor Pedro
Calmon e resolveu, antes dc tomar qualquer
medida punitiva, instaurar nova comissão de
inquérito para apurar melhor os latos.
MAIS JOVEM

O mais jovem Vice-Reltor — 49 anos — da
universidade Federal do Rio de Janeiro até

hoje, foi eleito em sessão secreta da qual parti-
clparam todos os 38 Integrantes do Conselho
Universitário, que deram seis votos ao professor
Raul Bittencourt, um ao professor Atos da SII-
veira e uni ao professor Hélio Gomes, Diretor
da Faculdade dc Direito.

O Professor Clementino Fraga Filho é ior-
mado pela Faculdade Nacional de Medicina e,
entre outros cargos, ocupa o de Diretor do Ins-
tltuto de Nutrição daquela Faculdade. É mem-
bro do Conselho Universitário e da Academia de
Medicina de Buenos Aires. Participou como mé-
dico de inúmeros congressos internacionais, ten-
do sido relator oficiai nos seminários realizados
em Nova Iorque, Montevidéu e Buenos Aires.

O atual Vice-Rcitor substitui a Professora
Joanidia Sodré, que deixará o cargo oficial-
mente na próxima quinta-feira, em sessão espe-
ciai a ser realizada pelo Conselho Universitário.

Filme não basta para expulsar 5
'v/'í.-: 
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Clementino Fraga Filho, eleito Vice-Reitor pela maioria absoluta do Conselho

Juscelino
Universitário, em breve terá de entrar em exercício como Reitor

Encontrado outro cadáver
boiando no Rio Camaquã,
no interior do R. G. do Snl

Pôrío Alegre (Sucursal) — Caso de morte semelhante
ao acontecido com o Sargento Manuel Raimundo Soares
re"istrou-se no interior do Estado, onde um homem com
asDmãos atadas nas costas foi encontrado boiando no Rio
Camaquã, a 60 quilômetros de Camaauã." 

O mono, segundo tudo indica, trata-se de um preso
oue estava recolhido ao Presídio de Camaqua e que ha seis
dias foi confiado a dois soldados da Brigada Gancha e le-
vado para pernoitar num hotel daquela Cidade, de onde
desapareceu durante a noite.

SANGUE NO QUARTO

x Os soldados comunicaram
Imediatamente o fato às auto-
ridades superiores. As investi-
gações estão entregues ao pes-
soai da Delegacia de Polícia de
Encruzilhada do Sul.

Foram encontradas manchas
de sangue no quarto de onde
o preso teria fugido.

AUXILIO

A fim de promover uma
campanha tle auxilio financcl-
ro à mulher do sargento Rai-
mundo Soares, torturado e
morto pela Policia do Rio
Grande do Sul, esteve ontem
na redação do JB, a Sr." Ra-
quei da Silva Gertcl, que prc-
tende ampliar o movimento
às famílias dos exijados e pre-
sos políticos que estejam pas-
sando dificuldades econômicas.

Disse a Sr.» Raquel da Silva
Gcrtel — vinda dc São Paulo
especialmente para isso — que
para dar maior amplitude ã" 
campanha, pretende correr to-
dos os Estados do País, levan-
do o problema às assembléias
legislativas, ao Senado, asso-
ciações femininas e teatros, a
cujos diretores solicitará algu-
mas noites dc espetáculos cm
benefício da campanha.

SUMARIO DE ARRAIS

Recife (Sucursal) — O mo-
torista Cleto Jamerson do Rê-

go, que serviu ao ex-Secretário
de Viação do Govêrno Miguel
Arrais, Sr- Sílvio Lins, disse on-
tem, durante o sumário de
culpa do ex-Governador, na
Auditoria Militar, que transpor-
tou, no carro que dirigia, um
caixote que. segundo soube de-
pois, estava cheio de revolve-
res.

Respondendo a indagações do
Conselho de Justiça, disse o
Sr. Cleto Jamerson, que não
podia afirmar, em sã consciên-
cia, que o caixote conduzia ar-
mas, mas que assim o ouvira
dizer. Informou ainda, como
testemunha de acusação, que
transportou outro caixote con-
tendo um potente aparelho dc
emissora de rádio.

O Conselho de Justiça da
Auditoria da 7." RM ouviu, on-
tem, mais duas testemunhas de
acusação: o Diretor da Im-
prensa Oficial, Sr. Cleofas Nilo.
de Oliveira, e o 2.° Sargento
do Exército, José Vasconcelos
Chaves. O primeiro disse que
o ex-Secretário do Interior e
Justiça, Sr. Fernando Jung-
mann. tentou fazer modifica-
ções no Diário Oficial, mas êle
protestou e seu protesto foi le-
vado em consideração. O Sar-
gento José Vasconcelos, que
esteve no Palácio do Govêrno
entre os dias 31 de março e 1
de abril de 1964, para intercep-
tar ligações telefônicas, disse
que quando- lá chegou, o ex-
Governador já estava preso.

ganha palmas
em Minas

Belo Horizonte (Sucursal) —
Com sua sessão solene no Tea-
tro Municipal, anteontem, a
Câmara Municipal de São
João Del Rei entregou titulos
de Cidadãos Honorários a vá-
rios políticos e militares mi-
neiras, e só faltou o do Sr. Jus-
celino Kubitschek, que estava
na relação dos homenageados,
"por razões conhecidas", se-
gundo disse o Presidente Al-
tomiro Braga. Entre os novos
Cidadãos de São João Del Rei
estão o General Mourão Fi-
lho. Coronel Osvaldo Ferraro,
ex-Governador Magalhães
Pinto e o Deputado Celso Pas-
sos. Disse o Deputado que o
nome do Sr. Juscelino Kubits-
chek íoi o mais aplaudido pe-
la assistência quando anun-
ciado pelo Presidente da Cá-
mara. O título do ex-Presi-
dente João Goulart foi cas-
sado momentos antes da ses-
são por imposição da linha
dura da Câmara.

Castelo veta toda
a regulamentação
dos nutricionistas

Bécaud chega
ao Rio para
dois "shows"

Brasília (Sucursal) — O Pre-
sidente Castelo Branco vetou
totalmente o Projeto de Lei que
reconhece e regulamenta o
exercício da profissão de nutri-
cionista, justificando sua de-
cisão com argumentos seme-
ihantes nos que usou para fun-
damentar o veto à lel dos so-
ciólogos, na semana passada.

Alegou o Presidente que o
projeto aprovado pelo Con-
gresso provoca artificialmente
a criação de um mercado de
trabalho para certas classes de
diplomados, ao mesmo tempo
diplomadas, ao mesmo tempo em
tanque na legislação trabalhis-
ta. O veto foi assinado ontem
no Rio c enviado para Brasilia
para comunicação ao Congres-
so e publicação no Diário Ofi-
ciai.

PROFISSÃO EXISTE

Hã, trabalhando no Brasil, al-
guns milhares de técnicos em
nutrição formados por Univer-
sidades. A Faculdade de Hi-
giene de São Paulo diploma
nutricionistas desde Í939, 

' o

SAPS desde 1943 e o Instituto
de Nutrição da Universidade
do Brasil desde 1946. Existe
ainda o Instituto Estadual de
Nutrição da Secretaria de Edu-
cação da Guanabara, criado
pelo Governo Carlos Lacerda.
A profissão de nutricionista, na
prática, existe.

A alimentação, segundo os
nutricionistas, é assunto ex-
tenso e complexo e necessita
de quem tenha condições para
resolver os seus milhares de
problemas. O primeiro passo
para isso, no Brasil, seria a
criação do Instituto de Técno-
logia Alimentar, há anos dese-
jado pelos estudiosos da ali-
mentacão.

O nutricionista formado, sem
campo para desenvolver pes-
quisas, se contenta em traba-
lhar em hospitais, casas de
saúde e penitenciárias, pois
cabe a êle decidir quais são os
alimentos indispensáveis para o
homem e a quantidade ideal de
proteínas, vitaminas, sais mi-
nerais e calorias que sustentam
o corpo humano.

O Conselho Universitário decidiu não aten-
der a proposta do Professor H(j!io Gomes de
expulsar mais cinco alunos da Taculdade de
Direito — acusados de indisciplina contra o
ex-Reitor Pedro Calmon — tomando como base
a real insuficiência de um único filme para
servir de dado fundamental à. expulsão dos
estudantes.

O Professor Abelardo de Brito, cm opinião
na qual foi acompanhado por diversos com-
panheiros do Conselho Universitário, achou
quo o ex-Reitor Pedro Calmon deveria ser ou-
vido mais uma vez e sugeriu que se constituis-
se uma comissão de inquérito para que os tra-
balhos íôssem feitos com maior imparcialidade.
Deverão fazer parte dessa comissão os profes-
sores Armando Pelegrino, Bernardo Mascare-
nhas e Adalmir Pinheiro de Barros.
OS 5 E MAIS MÍLTON

Os estudantes para as quais o Diretor Hé-
lio Gomes pediu a pena de expulsão, por con-
siderá-las responsáveis pelos atos de indisciplina
contra o ex-Reitor Pedro Calmon, e que por
determinação do Conselho Universitário fica-
rão suspensos da Faculdade até o término dos
trabalhos da Comissão de Inquérito, são os se-
guintes: Luís Carlos Martins Campos, Antônio
Amaral Serra, Ana Maria Franco Ribas, Jorge
Eduardo Durão e Paulo Roberto Torres.

A expulsão do estudante Milton Castro Fi-
lho, da Faculdade de Direito, acusado de ser
o responsável direto pelas indisciplinas contra
o Professor Calmon, íoi mantida pelo Conse-
lho Universitário. Acompanhado de sua mãe,
o estudante esteve, ontem, na Reitoria, a íim
de solicitar aos professores uma orientação de
como deverá proceder para providenciar a sua
defesa.

Segundo determinação do Diretor da Fa-
culdade de Direito, aos alunos Vladimir Pai-
meira, Antônio Serra, Luís Carlos Rosa, Válter
Bezze, José Brafman e sua mulher, Marlene
Bráfman, Aarão Reis Filho, Crispina Haman,

Beatriz Boiteux, Cláudio Câmara e Heitor Sil-
va, acusados de serem os principais responsa-
veis pelos movimentos contra o pagamento das
anuidades naquela Faculdade, íoi prorrogado
o prazo para apresentação de defesa, por mais
três dias, a contar de hoje. Disse o Professor-
Hélio Gomes, que apesar de dar mais esta opor-
tunidade àqueles alunos, manterá a sua decisão
de apresentar no Conselho Universitário o pe-
dido de expulsão para todos eles.
ARQUITETURA INDECISA

Diante da decisão do Conselho Unlversitá-
rio de prorrogar o pagamento das anuidades
por mais oito dias, os estudantes da Faculdade
de Arquitetura, que em assembléia-geral rea-
lizada ontem de manhã tinham decidido con-
tinuar com o movimento grevista, farão às 10
horas de hoje uma nova reunião, onde será
estudada a possibilidade de volta Imediata as
aulas.

A Comissão de Inquérito instaurada há me-
ses naquela Faculdade para apurar as respon-
sabilidades dos movimentos contra o pagamen-
to das anuidades excluiu ontem da lista dos
culpados os estudantes Gilson Sérgio, do pri-
meiro ano; Célio Diniz Ferreira, César Augus-
to Guaraci Costa, Gregório Souto, Jorge de
Mendonça Furtado, Paulo Roberto Rocha e
Rute Barreto, do terceiro ano. e Maxsteremberg
Revso Karoly, do quarto.

Segundo o Diretor Sabóia Ribeiro, os 28
estudantes suspensos pelo Conselho Universi-
tário até o término das apurações já poderão
retornar às aulas, uma vez que os trabalhos
da Comissão de Inquérito encontram-se prà-
ticamente em seu íinal. O resultado das sin-
dicàncias será levado à Congregação da Fa-
culdade, dentro dos próximos dias, para em
seguida ser enviado ao Conselho Unlversitá-
rio, que estudará o caso. A respeito de possi-
veis expulsões, o Diretor Sabóia Ribeiro disse
ontem ao JB que nada pode adiantar ainda,
porque tudo dependerá do resultado obtido nas
apurações pela Comissão.

Ex-UNE lula "contra a Ditadura"

Correia volta do Nordeste n
e Norte dizendo que ali
IAPs estão mal instalados

O Diretor-Geral do Departamento Nacional da Previ-
dência Social, Sr. José Dias Correia Sobrinho, durante a
exposição que fêz sóbre a sua recente viagem ao Norte
_ Nordeste, disse que "num balanço total, os IAPs em ge-
rai não estão bem instalados. Enquanto a maioria dispõe
tíe instalações e equipamentos só parcialmente utilizados,
outros estão funcionando em prédios ameaçados de des-'
pejo".

No seu entender esta tomada da situação trouxe
grandes benefícios, pois houve a possibilidade de se con-
cretizarem várias medidas que se faziam urgentes com a
assinatura de convênios que levarão àquelas regiões a
verdadeira assistência previdenciária, através da unifica-
ção das comunidades de serviços, principalmente de assis-
tència médica e dos serviços burocráticos".

tos de Previdência um atendi-
mento em condições realmente
satisfatórias, o que não vinha
acontecendo até agora.

— Em cada lugar visitado
eram tomadas as providências
cabíveis, com a divulgação do
Plano de Ação da Previdência
Social, fazendo ver, tanto às
classes empresariais- como aos
trabalhadores, que a Unifica-
ção da Previdência trará sò-
mente vantagens a todos, não
havendo qualquer intensão de
se promover desemprego..

O cantor e compositor iran-
cês Gilbert Becaud chegou cn-
tem ao Rio acompanhado de
quatro músicos e uma secreta-
ria, para sa apresentar siíbado
e domingo; no Teatro Repú-
blica, e disse que o iê-iê-iê co-
meça a perder terreno na Eu-
ropa para a música romântica
e que nestas apresentações vai
lançar sua última composição,
Quando Morre um Poeta.

Gilbert B.caud veio cie Bue-
mes Aires e considerou bem
mais calorosa a recepção de cn-
tem quo a de 1963 quando veio
no Rio pela primeira vez. De-
clarou que só aplaude a músi-
ca de protesto quando ela real-
mente é boa e que o seu gran-
de sucesso atualmente nos Es-
tados Unidos é Et Maintcnant.
As duas apresentações custa-
rão Cr$ 5 milhões, Cr$ 15 mll

i> fila — CrS 10 mil — fi-
las intermediárias e Cr$ 3 500

as demais filas.

Nação isolada não pode
garantir seu bem-estar,
afirma Juraci em La Paz

Ao discursar no banquete que lhe ofereceu ontem em
La Paz o Ministro das Relações Exteriores boliviano, Sr.
Alberto Crespo Gutierrez, o Sr. Juraci Magalhães afirmou
que "no mundo de hoje, não há mais nação que seja
inteiramente independente e possa assegurar sozinha seu
bem-estar e sua segurança".

Disse o Chanceler brasileiro ser urgente que "o Bra-
sil e a Bolívia, que não têm motivos para nutrir suspeitas
ou temores recíprocos, reafirmem o valor real da solida-
riedade internacional e ofereçam ao mundo exemplos dl-
nâmicos da viabilidade e das vantagens dessa solidarie-
dade".

CONTATOS
- Ao fazer uma breve análise
dos resultados práticos da via-
gem, disse o Sr. Correia Sobri-
nho que ela, além de possibili-
tar aos presidentes dos IAPs
um contato direto com os pro-
blemas do interior, deu-lhe
oportunidade de concretizar
vários convênios e medidas ime-
diatas tais como a padroniza-
ção dos serviços de farmácia,
através do IAPB de Manaus;
a localização do .erviço <.'.:>
SAMDU na Santa Casa de Mi-
sericórdia, também naquela Ci-
dade, serviço êste que vinha
sendo feito sem as condições
exigidas, e a assinatura de ou-
tro convênio com o Serviço Es-
peciai de Saúde Pública (SESP)
para o atendimento também
dos previdenciários.

— Em Recife, íoram assina-
dos três convênios, através dos
quais serão instalados três Pos-
tas de Benefícios na Cidade,
sendo que um no prédio do
IAPETC. Ficou acertada tam-
bém a construção de dez Casas
de Parto, que darão assistência
à mulher do trabalhador rural.
Também será concluído o Hos-
pitai Rural de Recife, em regi-
me de urgência.
PROVIDÊNCIAS

No entender do Sr. Correia
Sobrinho, o fato marcante des-
sa viagem foi a assinatura dês-

Medicina
paulista vota
na esquerda

São Paulo (Sucursal! — A
chapa situacionista Unidade e
Ação, de esquerda, venceu on-
tem a eleição para a escolha
da nova diretoria do Centro
Acadêmico Osvaldo Cruz, da
Faculdade de Medicina da Uni-
versidadé de São Paulo. A ven-
cedora teve 266 votos, contra
133 dados à chapa Integração
e Trabalho, favorável à Lel Su-

Ginásio vai
acabar com
excedentes

A construção do Ginásio Es-
tadual Prado Júnior, que vai
ser iniciada hoje, às llh, na
Rua Mariz e Barros em terre-
no situado ao lado do Institu-
to de Educação, terá sua pe-
dra fundamental colocada pelo
Governador Negrão de Lima,
em solenidade que corttará com
o comparecimento do Ministro
da Educação e do Reitor da
Universidade Federal do Rio de
Janeiro.

O Ginásio Estadual Prado
Júnior, que será construído
com a colaboração do Govêrno
federal, se destina a atender,
anualmente, os excedentes do
Colégio Pedro n e terá 25 sa-
las de aulas com capacidade
para mil alunos.

Nobel de
Física chega
domingo

Chegará ao Rio no próxi-
mo domingo o cientista ale-
mão R u d o 1 f Moessbauer,
Prêmio Nobel de Física de
1961, que vem a convite do
Itamarati e da Academia
Brasileira de Ciências para
pronunciar várias conferèn-
cias na sede desta entidade,
no Rio, e participar de se-
minários com professores de
física das Universidades Fe-

INSPIRAÇÃO
Acentuou que "essa verdade,

que precisa inspirar todos os
países amantes da paz, é sen-
tida de modo particular na co-
munidade hemisférica, a qual
constituiu e deseja manter
atualizada e dinâmica a OEA
e se empenha na crescente efe-
tivação da Aliança para o Pro-
gresso".— As projetadas reformas do
sistema continental — prosse-
guiu — elevem ser concretiza-
das, a fim de dar estrutura
mais sólida e eficaz à Organi-
zação dos Estados Americanos,
e a Aliança para o Progresso
deve ser reforçada, dando-se
cabal realização a todos os seus
objetivos, a começar pelo ideal
de integração econômica lati-
no-americana.
COOPERAÇÃO

Disse ainda o Ministro que"ò Brasil atribui grande impor-
tância às suas relações com a
Bolívia, e deseja vê-las sempre
mais extensas e profundas. Mi-
nha visita vale como uma opor-
tunidade para manter um diá-
logo direto e pessoal, capaz de
ajustar mais profundamente os
interesses comuns e alargar a
cooperação bilateral entre os
dois paises".— Nesse campo da coopera-
ção bilateral — frisou — o Bra-

sil e a Bolívia podem buscar
novos meios de auxílio mútuo,
em regime de plena igualdade
e em bases tão ambiciosas
quanto a imaginação e a fra-
ternidade sejam capazes de
conceber.
HÓSPEDE ILUSTRE

la Paz (UPI-JB) —Em.seu-
segundo dia 'na Capital boli-
viana, o Ministro Juraci Ma-
galhães recebeu ontem, na se-
de da Prefeitura, o titulo de
hóspede ilustre de La Paz e as
chaves da Cidade.

Pela manhã, o Sr. Juraci
Magalhães manteve uma reu-
nião com o Chanceler bolivla-
no, Sr. Alberto Crespo Gutiér-
rez, que mais tarde lhe ofere-
ceu um banquete. Para ama-
nhã está programada uma %n-
trevista coletiva do ministro
brasileiro.

O Sr. Juraci Magalhães, que
está hospedado na Embaixada
brasileira, chegou anteontem a
La Paz em um avião da FAB,
com um atraso de uma hora e
meia, porque em Arica foi con-
vidado pelas autoridades lo-
cais a percorrer á Cidade.

Receberam o Chanceler no
Aeroporto de La Paz o Minis-
tro do Exterior boliviano, mem-
bros do cerimonial, o Embaixa-
dor do Brasil, Sr. Lauro de
Morais, um representante do
Presidente René Barrientos e
outras autoridades.

O Presidente da extinta União Nacional dos
Estudantes, acadêmico de Medicina José Luis
Moreira Guedes 'Belo Horizonte), disse ao JOR-
NAL DO BRASIL que "no I Conselho Nacional
dos Estudantes, gestão 66/67,° foi aprovado o
chamado Movimento Contra a Ditadura, diante
da necessidade de o povo participar do processo
político para a democratização do Brasil".

Afirmou que "o Movimento Contra a Dita-
dura é um movimento de todo o povo brasileiro,
dentro do qual os estudantes são parte inte-
grante e se comprometem, como fator de pressão
politica, a participar e levar avante a luta con-
tra a atual ditadura brasileira".
O CONSELHO

Revelou o estudante José Luis Moreira Gue-
des que o I Conselho Nacional dos Estudantes,
realizado no Rio de Janeiro clandestinamente,
nos dias, 8, 9, 10 e 11 últimos, aprovou um
Plano de Trabalho para a próxima etapa da
luta do movimento estudantil no País. No re-
latório apresentado pelo Presidente da extinta
UNE ao JORNAL DO BRASIL estavam discri-
minados os seguintes pontos de mobilização po-
litica dos estudantes:

"1. O movimento estudantil brasileiro de-
verá denunciar todas as formas de dominação
do imperialismo, como o Plano Coptos (arregi-
mentacão de camponeses para facilitar a ocupa-
;ão imperialista do Brasil, isto é, a antl-Liga ,
Camponesa); Operação Triângulo (tem como
base os EUA. Chile e Japão, para transformar •
a mentalidade do povo brasileiro, dandn-__"nA-
uma perspectiva imperialista de nação satélite
do Ocidente norte-americanizadp); convênios
MEC-USAID (controle das Universidades, trans-
formando-as em fundações, nos moldes imperia-
listas) e demais acordos firmados pela dita-
dura."

Além dessa decisão, disse o Presidente da
extinta UNE que o movimento estudantil de-
verá aprofundar as suas proposições c proble-
mática incrr isentando seminários e encontros
regionais no sentido de lutar pela verdadeira
reforma universitária, como também denun-
ciar, concomitantemente, a "reforma universi-

tária da ditadura, limitada e controlada do Ex-
terior".
AUTONOMIA

Mais adiante, esclareceu o Presidente da cx-
tinta UNE que "estes encontros regionais ser-
virão para discutir o problema da autonomia
universitária e do ensino público gratuito, ca-
naliznndo as diversas conclusões em protestos
na imprensa, manifestos e, principalmente, atra-
vés da realização de manifestações de rua, pas-
seatas e comícios públicos contra a ditadura".

Uma das decisões de maior realce do I Con-
gresso Nacional dos Estudantes, segundo o aca-
dêmico José Luís Moreira Guedes, "éa denún-
cia da farsa eleitoral do dia 15 de novembro
próximo, diante da qual « Conselho Nacional
dos Estudantes tomou as seguintes decisões:

"1. Considerando que a ditadura tenta se
institucionalizar através de pseudo-elelções, para
continuar explorando o povo em função de in-
terésses antinacionais e externos, sob a capa
de "Democracia";

2. Considerando que as eleições da ditadu-
ra se processarão em clima de opressão e pre-
potência, propõe:

a) Denunciar as eleições de 15 de novem-
bro como instrumento mistificador da ditadura;

b) Anular os votos, escrevendo nas cédulas
eleitorais a frase: "Abaixo a Ditadura".

Finalizou o Presidente da União Nacional
dos Estudantes que "todas as decisões e lutas
propostas durante o I Conselho Nacional dus

£ Estudantes estão integradas no Movimento Con-
¦¦¦- tra a Ditadura, cuja sigla é MCD."

QUEM COORDENA
O Conselho fêz um levantamento da. luta

dosestudantes em todos os Estados, quando ve-
rificaram que "houve um boicote para evitar a
repercussão dos fatos, como aconteceu no Pará,
quando a Polícia reprimiu uma briga de estu-
dantes secundaristas na saída de um jogo de
futebol a baionetas, causando vários feridos".

Afirmaram ainda que no Pará os secunda-
ristas estão, por esta razão, em greve há um
mês, com solidariedade dos universitários, e que
em vários outros Estados foi realizada a greve
geral decretada pela entidade, "o que prova que
a coordenação do movimento estudantil é feita
realmente por nós".

Convocação do Exército dá protesto
Belo Horizonte (Sucursal) — Os Presidentes

dos Diretórios Acadêmicos das Escclas de Me-
dlcina, Odontologia, Veterinária e Enfermagem
iniciaram ontem um movimento de protesto que
pode ser transformado até em passeata, contra
a convocação feita "a todos os alunos matri-
culadcs na última série dos cursos de saúde",
pela Quarta Região Militar, para estágio obrl-
gatório de três meses numa unidade militar a
ser designada.

Os lideres do movimento acham a medida
"arbitrária e perigosa, mesmo sendo legal" e
estranham que, sendo a lei de 17 de agosto de
1964, "somente agora, depois das últimas ma-
nifestações estudantis, comece a ser aplicada
em Minas, enquanto em outros Estados nunca
se ouviu falar em tamanho disparate".
A OBRIGAÇÃO

A convocação chegou ao conhecimento dos
estudantes através de cartazes colocados em

, cada uma daquelas escolas na semana passada
e é a seguinte:"Segundo o plano regional de convocação
para o ano de 1967, da Quarta Região Militar,
elaborado cm obediência ao disposto no decre-
to 58 552, de 30-5-66, que regulamenta a Lei
número 4 376 de 17 8-64, todos os aluna, ma-

• triculados na última série dos cursos de saúde
(Medicina, Odontologia, Enfermagem, Veteri-

nária e outros) estão obrigados a se apresenta-
rem entre 20 de setembro e 10 de dezembro à
ID-4, nesta Capital, para seleção, visando à
prestação do serviço militar inicial e estágio de
adaptação. Segundo a- Lei, não recebe diploma
do curso o aluno que não fizer o estágio, mes-
mo já sendo reservista1 aspirante a oficial ou
mesmo oficial."

CASO SÉRIO E BRINCADEIRAS

Os quatro presidentes de diretórios, reuni-
dos ontem, disseram que o estágio obrigatório
pode ser transformado num motivo de pressão
centra os líderes estudantis ou mesmo contra
qualquer aluno que participe dos movimentos
de oposição ao atual Govêrno e por Isso deva
ser, no entender dos militares, repudiado. Se
fôr preciso — acrescentam — "sairemos às ruas
para protestar, mesmo sabendo que nosso mo-
vimento será Inútil diante da disposição das
autoridades militares". ;

Na Faculdade de Odontologia, ontem, dois
estudantes se postaram, como sentinelas, risi
porta, do prédio e exigiam continência de todes
os rapazes e até mesmo moças que entravam e,
no pátio interno da Escola, foi improvisada uma
pequena "formação de tropa" com os assisten-
tes cadenciando os passos, batendo os pés no
chão.

plici. A chapa Renovação,
tes convênios em Pernambuco, também de esquerda, teve 103 derais de São Paulo e Bra
que possibilitarão aos Institu- votos. sília,

Problemas
do Brasil
sào medievais

A psicóloga Dóris de Sou-
sa Amaral, da Petrobrás e
professôra.da PUC, disse on-
tem no Galeão, voltando de
Washington, onde foi uma
das 150 participantes da de-
legação brasileira ao V Con-
gresso Internacional de
Bem-Estar Social e Urbanis-
mo, que nos debates os pro-
blemas brasileiros surgiram
como verdadeiramente me-
dievais, dadas as necessida-
des primárias da população.

Betina não
disse aonde
ia mas foi

Betina, ex-manequim e
ex-noiva de Ali Khan, que
chegou de Paris esta sema-
na, conseguiu despistar os
jornalistas cariocas, não re-
velando o local para onde
viajou ontem a fim de pas-
sar cerca de dez dias em
companhia de amigos, en-
tre os quais seu namorado
brasileiro Afrânio de Melo
Franco Nabuco. Informou
apenas que vai retornar em
seguida ao Rio.

Capitão de Cavalaria prende padre Reitor
Porto Alegre (Sucursal) — O Comandante

do 1.° Esquadrão do 20." Regimento de Cavala-
ria, Capitão Grei Bclls, do Exército, prendeu
ontem o Reitor da Universidade de Passo Fún-
do, padre Alcides Guareschi, pelos termos por
êle usados no manifesto de protesto que lan-
çou contra a prisão do acadêmico Delcl D'Alla-
quá, Presidente do Diretório Central dos Estu-
dantes.

O Capitão Bells afirmou que o padre Gua-
reschi ficará preso até que se explique em rc-
Lição aos termos usados em seu manifesto,
exigindo ainda a demissão da Presidente do
Diretório Acadêmico dá Faculdade de Filoso-
fia, estudante Teresinha Bastian Fortes, que
êle considera comunista.
SOLIDARIEDADE

Imediatamente o pastor da IgTeja Evangè-
llca local também divulgou uma nota protes-
tando contra a prisão do Presidente do DCE c
hipotecando solidariedade ao padre Guareschi.

Enquanto sc divulgava a nota de solida-
riedade do pastor evangélico, os estudantes uni-
versitários de Passo Fundo promoviam uma

concentração B*ifrnnte ao. quartel de Cavala-
ria, reclamao-d. a libertação de seu Reitor. ;

A HISTÓRIA : ;. : !
Tudo c-meçaa com a realização de unia

reunião, em Passo Fundo, de todos os cândida-
tos às eleições de 15 de novembro, tanto da
ARENA como do MDB, promovida pelo estu-
dante Delci D'Allaqua. O Capitão Grei Bells
proibiu a realização da reunião, mas, ainda
assim, o Presidente do DCE da Universidade
Insistiu 

'em 
promovê-la. Em conseqüência, ibi

preso pelo Capiíão do Exército.
No dia segninle — anteontem — o padre

Alcides Gu.vreschi, Reitor da Universidade de
Passo Fundo, divulgava uma nota de protesto
contra a prisão do estudante, enquanto os co-
legas de Delci D'Allaqua realizavam uma mft-
infestação com o mesmo objetivo na praça da
Matriz. O Capitão, então, prendeu ontem o Rei-
tor e exigiu a demissão da estudante Teresinha,
Presidente do Diretório Acadêmico da Facul-
dade de Filosofia, acusando-a de comunista,
enquanto as manifestações continuam.
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[Assassino
de "Paraíba"
íoi preso

Agentes dn, 27." Delegacia
Distrital prenderam, ontem, na
Rua Cambucl do Vale, 67, no
Morro do Juramento, o mecà-
nico Raimundo Vieira Rosa, que
lin, duas semanas matou a • tl-
ros, ali, o delinqüente Jofto VI-
torlno da Sllva, o Paraíba.

Na Delegacia Raimundo de-
clarou que cometeu o crime
porque estava jurado de mor-
te por Paraíba, que certa vez
chegou a descarregar uma ar-
ma contra êle, errando a pon-
taria mas ferindo com três tl-
ros o menor José Batista.

Augusto
Severo terá
intewentor

Juiz mandou prender mulher Sindicato considera ilegal
de deputado cearense que entrega de serviço de táxi
usou e desviou ambulâncias a empresas concessionárias

Natal (Correspondente) —
Até que se realizem eleições
diretas o Município de Augus-
to Severo terá tim interventor
nomeado pelo Presidente da
República porque o Prefeito
Manuel Joaquim Veras, que ti-
nha sido eleito vice, morreu.

O Sr. Manuel Joaquim Veras
assumiu o posto há seis meses
por causa da morte do seu pri-
mo, Antônio Veras, que era o
Prefeito eleito. Ambos morre-
mam de câncer. O Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal,
Vereador Miguel Brito, esti
ocupando interinamente o lu-
gar.

AVISOS RELIGIOSOS

CARLOS MELLO DE ARAÚJO
(MISSA DE 7.° DIA)

Os funcionários de Mello de Araújo & Filhos Ltda.
convidam os parentes e amigos de seu saudoso
chefe para a missa a ser celebrada dia 15 às ÍOh
30m, na Igreja de São Francisco de Paula, altar de

S. das Dores.

+
CARLOS MELLO DE ARAÚJO

Fortaleza (Correspondente) — A Sra. Ilka Carneiro,
mulher do Deputado federal Raul Carneiro, e uma das da-
mas de maior projeção na sociedade cle Fortaleza, teve
ontem a sua prisão preventiva decretada pelo Juiz Carlos
Feltosa, da 7.a Vara Criminal, nos autos do processo que
apura o desvio de ambulâncias Kombi, doadas polo Minis-
tério da Saúde a entidades assistenciais do Ceará.

D. Ilka é Presidente das Pioneiras Sociais, entidade
oue recebera ambulâncias do Govêmo e utilizou-as nas
atividades políticas do seu marido, para transporte de
eleitores, tendo posteriormente sido desviadas.

Sociais, além do escândalo das
ambulâncias, foi também alvo
de desvios de leite em pó doa-
do pelas instituições interna-
cionais, sendo notório em For-
taleza o epls'ódlo do lançamen-
ito de várias toneladas de leite,
que se encontravam num sítio
do Deputado, numa lagoa, que,
ao transbordar com as chuvas,
íêz as lavadeiras do Rio Cocô
acreditarem num milagre,
quando viram a água do rla-
cho se transformando em lei-
te. Como Presidente da entlda-
de, D. Ilca esti sendo respon-
sabiltzada pelo mau uso e des-
vio dos veículos, mas um pedi-
do de habeas-corpus deverá
ser encaminhado à Justiça, de
vez que o juiz teria somado as
várias penas em que estaria in-
cursa, para a decretação da
prisão preventiva.

SURPRESA

A decretação da prisão da
mulher do Deputado causou
surpresa cm toda a Cidade,
pois a população já estava es-
quecida do processo das Kom-
bis, e os círculos políticos in-
sistem em afirmar a inocência
da Presidente das Pioneiras, de
vez que consideram seu mari-
do o principal responsável. O
Deputado Raul Carneiro, que
íoi. elemento de destaque do
grupo financiado pelo Partido
Trabalhista Brasileiro no Cea-
rá, não mais será candidato &
reeleição, tendo retirado seu
cnome da lista do candidatos
do Partido da oposição, de vez
que o seu registro seria fatal-
mente impugnado pelas autori-
dades da Revolução.

A organização das Pioneiras

O Presidente do Sindicato dos Condutores Autônomos
de Veículos Rodoviários, Sr. Epitácio Venâncio, entregou
ontem um memorial ao Governador do Estado no qual
procura demonstrar a ilegalidade da entrega dos serviços
de táxis a empresas concessionárias, intenção anunciada
pelo Secretário de Serviços Públicos, General Milton Gon-
calves.

O Sr. Epitácio Venâncio tem auülòncia marcada para as
17h de hoje com o Secretário para dizer-lhe que "os moto-
ristas e proprietários de táxis não aceitarão passivamente
a efetivação da medida", e depois disso tentará avistar-se
pessoalmente com o Governador Negrão de Llma, no Pa-
láclo Guanabara.

Bala fabricada no Brasil é
o único indício de
origem de suicida na Suíça

Zurique, Suíça (UPI-JB) — Uma bala de fabricação
brasileira é por enquanto a única pista de que dispõem a
policia suiça e a Intcrpol para Identificar um desconhe-
cldo que se acredita tenha cometido suicídio domingo pas-
sado perto desta Cidade.

Um porta-voz da Policia disse hoje que o morto pa-
recia um negociante sul-americano de 25 a 28 anos de ida-
de. O corpo foi encontrado na segunda-feira, perto de
Walchwill, no Cantão de Zug. Após investigações e autóp-
sia, a Polícia afastou a hipótese de crime.

(MISSA DE 7.o DIA)

Hilda Chermont de Araújo, Paulo Chermont do Araüjo, senhora

e filhos, Fernando Chermont de Araújo, senhora e filho,

Affonso Chermont de Arauio, senhora t filhos, lydie de Araújo

Marques, seu marido e filhos (ausentes), convidam os parentes

e amigos de seus falecido marido, pai, sogro e avô, para a missa de

7." dia que mandam celebrar amanhã, dia 15, às 10,30 horas, na Igreja

São Francisco de Paula, agradecendo antecipadamente a todos que compa-

recerem a ésse ato religioso.
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DELMAR ESTON GULARTE
(MISSA DE 7.° DIA)

A família de Delmar Eston Gularte penhorada agradece as

condolências e participa a missa de 7° dia que será celebrada

amanhã, sábado, dia 15 de outubro, às 10,30 horas na Igreja

de N. S. da Conceição e Boa Morte, à Rua do Rosário, esquina

da Av. Rio Branco. Anlecipadamente agradece a todos que comparecerem

• êste ato de fé cristã. .

e|b
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ERNESTINA CARNEIRO '

GUIMARÃES
Viúva do Professor Arthur da Costa Guimarães

(FALECIMENTO) '
bi Mario Carneiro Guimarães, senhora e

BXfB filhos, Attilio Carneiro Guimarães, se-
¦¦ nhora e filhos, Arthur Carneiro Guima-

rães e senhora, Viúva Ruy Carneiro Guimarães
e filhos, Octavio Carneiro Guimarães, senhora
e filhos, Martha, Marina, Maria de Lourdes Car-
neiro Guimarães, Justino Carneiro e filha, cum-
prem o doloroso dever de comunicar o faleci-
mento de sua querida mãe, sogra, avó, irmã e
tia ERNESTINA e convidam os parentes e ami-
gos para o sepultamento hoje, dia 14, às 16
horas, saindo o féretro da Capela Real Gran-
deza (Sala 2), para o Cemitério de São João
Batista. (P

Diplomados 47 oficiais
das 3 Forças pelo Centro
de Estudos do Pessoal

O Centro de Estudos do Pessoal diplomou ontem 47
oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutica, que conclui-
ram os cursos de Idiomas Estrangeiros, Técnica de Admi-
nistração, Psicotécnica Militar, Técnica de Ensino, Opinião
Pública e Relações Públicas.

Durante a cerimônia, que contou com a presença do
Ministro da Guerra e de altas autoridades militares, o Co-
mandante do Centro, Coronel Rosalvo Eduardo Jansen,
disse que "o nosso Exército, identificando-se com a con-
juntura nacional, criou o CEP, visando a desenvolver um
esforço no sentido de melhor compreender, conhecer, es-
tudar, treinar, orientar e ajudar a sua principal arma, que
é o homem".
DIPLOMADOS

Êste ano foram diplomados
os seguintes oficiais das três
Forças Armadas:

Coronel José Alexandre de
Oliveira Rodrigues; Majores
Benicio Pereira de Carvalho,
Wilson Loppl; Capitães Péri-
cies Ferreira Gomes, Nilson
Gray de Oliveira, Jaime Bas-
tos Lopes Galves, Joel Lopes
Fernandes; Tenentes-Coronéis
Hugo Mota e Raimundo Rodri-
gues Sobrinho; Major Aurélio
Gonçalves; Capitães Luis Gon-
zaga da Silva Barros, Lauri
Geanichini de Sousa, Luis Fon-
toura de Oliveira Reis, Silvio
Efigênio Gadelha de Queirós
Costa; Majores-Aviadores, Nél-
son -José Abreu de O' de Al-
meida, Clóvis Brandão Etche-
goyèn e Roberto Sampaio Vi-
las Boas; Capitães Jovel Ve-
loso de Oliveira; Intendentes
da Aeronáutica Araguarino Ca-
breiro dos Reis, Silvio Câmara
Barra, Eduardo Vilaça Carre-

tero, José Paulo Magalhães Es-
téves e Ari dos Santos; Majo-
res do Exército equatoriano Ri-
chelicu Laveyer Artiera e Al-
dar Fernandes Pequeno; Capl-
tão vilmar Peraça Ferreira;" Capitáès-Tenentes do CFN Ru-
bir Gomes Pereira, Sérgio Men-
ges Maurmann, Nazareno Su-
cupira Lima; Major Válter da
Silva Gouveia; Capitães Vladir
Damasceno Fróis, Nor mando
Rodrigues de Albuquerque, An-
tônio Gonzales Mejon, Sérgio
Antônio Ferreira Medina; Ma-
jores Wilson Brandi Romáo e
Clidenor de Moura Lima; Ca-
pitães Atila Rchrsetzer, Euro
Barbosa de Barros, Francisco
Sobreira de Alencar, José Pau-
lo Correia Pereira, Manuel Mo-

<rais Monerat, Séstones Lustosa
do Amaral Nogueira, José
Brant Teixeira, Sebastião An-
tônio Tavares, Renato Cléber
Caldas de Carvalho, Luís Car-
los José Lanter e Paulo Fer-
nando Hecht da Fonte.

BASE LEGAL

O Secretário de Serviços Pú-
blicos pretende abrir uma con-
corrência pública para permi-
tir a empresas a exploração de
diversos pontos da Cidade,
principalmente os terminais
rodoviários, aéreos, marítimos
e as estações da Central do
Brasil e Leopoldina. Os auto-
móveis não teriam taximetros
e rodariam à base de uma ta-
bela a ser fixada.

Para o Presidente do Sindi-
cato dos Motoristas, a medida
não pode ser adotada porque
fere disposições expressas do
Código Nacional de Trânsito
— tanto o que está em vigor
quanto o nôvo — que estabe-
lece o limite de 500 mil habi-
tantes para que cada cidade
seja dotada de carros de alu-
guel que trabalhem sob o re-
gime de taximetros.

TAXIMETRO

O nôvo Código — que en-
trará em vigor no próximo
més — estabelece a obrigato-
riedade do uso do taximetro
para "todas as as cidades com
população igual ou superior a
100 Tnil habitantes". Segundo
o Sr. Epitácio Venâncio, no
Aeroporto Internacional do
Galeão "já existe uma emprè-
sa que trabalha sem taximetro,
cobrando por uma corrida três
vezes o preço à base do taxi-
metro, e a Secretaria preten-
de estimular a formação des-
sas empresas, dando-lhes prio-
ridade para os melhores pon-
tos, como é o caso da Rodo-
viária Nóvo Rio".

A medida ilegal — caso seja
posta em prática pelas auto-
ridades estaduais — será im-
pugnada pelo Sindicato, que
recorrerá à Justiça contra a
decisão. O Presidente do Sin-
dicato dos motoristas preten-
de resolver o problema em en-
tendimentos amigáveis, "desde
que a Secretaria não tente
exorbitar de suas atribuições
em detrimento da classe".
AS LIMITAÇÕES

— O Secretário de Serviços
Públicos — explicou o Sr. Epi-
tácio Venâncio — tem autori-
dade,. por exemplo, para fixar
a tabela cobrada, pelos táxis,
com base na lei vigente. Daí
até tentar proibir êsse ou
aquele de trabalhar vai uma
grande distância.

Referiu-se ao poder que o
Secretário tem sóbre as cm-
presas particulares de ônibus

mas, esclareceu que o caso é
diferente, porque a lei que
criou a CTC, em 1962; conce-
deu á empresa estatal todos os
direitos para a exploração dos
serviços e transformou os par-
ticulares em permissionários a
título precário, íato que não
ocorre com os proprietários de
táxis.
A AUTONOMIA
GARANTIDA

— Os motoristas e proprietá-
rios de táxis — continuou o
Sr. Epitácio Venâncio — são
trabalhadores autônomos, que
obedecem, para trabalhar, à
legislação específica que lhes
assegura o direito de não ser
subordinado ao poder conce-
dente, a não ser~ na mesma
medida em que qualquer pro-
fissional liberal está a êle su-
bordinado.

Para definir seu ponto-de-
vista disse que "seria muito en-
graçado se o Secretário resol-
vesse, de repente, proibir aos
advogados de trabalharem a
não ser organizados em em-
presas." Isso seria ridículo,
porque existem leis que, obe-
decidas pelos bacharéis, dão-
lhes o pleno direito de exercer
sua profissão."
NO GUANABARA

Depois que sair da audiência
de hoje _ tarde com o Secre-
tário de Serviços Públicos, o Sr.
Epitácio Venâncio pretende
avistar-se com o Governador
Negrão de Lima, ocasião em
que exporá ao Chefe do Exe-
cutivo a posição dos seus 11-
derados. Pretende fazer um
apelo direto ao Governador
para que "obedeça a lei em be-
neficio de uma numerosa cias-
se que presta inestimáveis ser-
viços à população".

À noite, o Presidente do Sin-
dicato dos Motoristas viajará
para São Paulo onde examina-
rá invenções para proteger o
motorista que estiver sob a
ameaça de armas "para ver se
nós acabamos com os assaltan-
tes e assassinos de motoristas,
aqui na Guanabara".

INVESTIGAÇÃO

Hemorragia Interna foi dada
como causa mortls, indicando
que o homem morreu poucos
minutos depois flc haver dispa-
rado contra sl mesmo uma Be-
retta 5,25, informou a Policia.

A pistola foi encontrada ao
lado do corpo, sem impressões
digitais. Porta-voz policial ln-
formou que a Interpol se in-
cumblu de determinar a ori-
gem da arma, acentuando ha-
ver suspeita de que tenha sido
adquirida no Brasil.

Comentando a.s dificuldades
para identificação do morto, o
porta-voz observou que êle, òb-
viamente, "tomou minuciosas
precauções, removendo todos os
indícios de origem"."

Não se encontram documen-
tos junto ao corpo, e as roupas
tiveram todas as etiquetas ar-
rançadas, disse o porta-voz. A
única marca remanescente é
tim pequeno sinal do bolsinho
do paletó, deixado provàvelmen-
te pelo tlnturelro.

Rio promove a li encontro
sôbre os religiosos da
América Latina e sua vida

A Confederação Latino-Americana dos Religio-
sos (CLAR) promoverá o I Encontro sôbre a Vida
e Apostolado dos Religiosos na América Latina de
27 dêste mês a 5 de novembro, na casa de retiros
da Gávea — segundo informou o padre Tiago Clom,
Presidente Executivo da Conferência dos Religiosos
do Brasil. , , .

O Encontro reunirá cerca de 6Q irades e freiras
especialistas, para rever a teologia da vida religio-
sa e seus condicionamentos psicológicos e sociólo-
gicos de adaptação na América Latina, reservando-
se os seis últimos dias para estudar, em seis equipes,
os temas: pobreza, apostolado, vida em comum, es-
trutura e governo das Ordens e Congregações, es-
piritualidade e vocação e, finalmente, formação.
PREPARAÇÃO

O Presidente Executivo da
CRB informou que o Presiden-
te da CLAR, pe. Manuel Et-
tvards, chileno, veio ao Brasil
para ultimar o temário e a
metodologia do Encontro, ten-
do seguido depois para Buenos
Aires a íim de participar do
Encontro do Conselho Episco-
pai Latino-Americano, que es-
tuda A Igreja do Vaticano II
e as Transfoiwações da Amé-
rica Latina.

Acrescentou ainda o padre
Tiago que os aspectos teológl-
cos serão apresentados pelo
grupo chileno, os psicológicos
pelo grupo brasileiro, enquanto
os sociológicos serão orientados
pelo sociólogo francês François
Houtart, Secretário do FERES,

instituto de âmbito mundial de
investigações religiosas e so-
ciais.
CLERO ITALIANO

Segundo informação do padre
Tiago Cloin, o Comitê Episco-
pai Italiano para a América
Latina está promovendo en-
cnntros em Buenos Aires, que
vão até o dia 18; no Rio de
20 a 27, e em Salvador de 4
a 11 de novembro, para os pa-
dres italianos que estão exer-
cendo suas atividades na Amé-
rica Latina.

Os encontros com os padres
italianos farão uma revisão de
vida no sentido da adaptação
ao meio ambiente da experiên-
cia pastoral e da vida cspirl-
tual e comunitária dos sacer-
dotes.

Igreja viu necessidade
dos diálogos sinceros

I

FRANCISCO CASTRO GONZÁLEZ
(MISSA DE 7." DIA)

+ 

Estrellita Abrançhes de Castro, filhos, nora,
genro, netos, irmãos e demais parentes, agra-
decem e convidam para a missa de 7.° dia
de seu pranteado marido, pai, sogro, avô e

irmão, que mandam celebrar na Igreja de São Francis-
co Xavier, no próximo dia 17, seg.-feira, às 9 horas.

FRANCISCO CASTRO GONZÁLEZ
(MISSA DE 7." DIA)

+ 

Casa Sabaúna — Cereais e Legumes Ltda. con-
vida parentes e amigos para a missa de 7."
dia que farão realizar em intenção da alma
de seu sócio Francisco Castro Gonzales, na

Igreja de São Francisco Xavier, segunda-feira, dia 17,
às 9 horas.

Vilarinho mantém Nelson e
Pinto presos julgando que
eles sejam pista cia bomba

Ó Delegado Manuel Vilarinho, do DOPS, disse ontem
que os jovens Levi Pinto Tarré e Nelson Resende estão
detidos naquele Departamento e que isto se faz neces-
sário porque a Policia, além dos esclarecimentos sôbre a
bomba cabeça-de-negro colocada numa residência, na Ti-,
juca, necessita saber, ainda, — e os dois podem ajudar
nisso — quem foi o autor das pichações na Igreja N. S.
das Dores e algumas residências da Rua Sampaio Viana,
no Rio Comprido.

Por outro lado, o Delegado do DOPS, confessando que
sempre procurou pautar suas ações com bom senso, disse
ser mais do que lógico e justo que êle procure comprovar
a semelhança da bomba usada pelos rapazes do Rio Com-
prido com as duas outras que detonaram nos Ministérios
da Guerra e da Fazenda.

Polícia prende estudante
de Direito que emprestava
dinheiro a juros de 10°fo

Acusado de agiotagem e sonegação fiscal, o solicitador
e quartanista da Faculdade Nacional de Direito, José
Renato Del Pan (solteiro, 24 anos, Rua Capelão Alves de
Sousa, 11, ap. 203), foi preso ontem em seu escritório da*
Av. Presidente Vargas, 417, sala 2 108, por uma turma da
Delegacia de Crimes Contra a Fazenda Pública.

José Renato, que emprestava dinheiro a juros de 10%
ao mês a funcionários da SURSAN, do EMFA e da Petro-
brás, onde é Assistente Jurídico, contra promissórias e che-
ques pré-datados, foi capitulado na Lei n.° 4 729, de' 
14/7/65, e mais tarde liberado sob fiança de Cr§ 200 mil.

PAULO J0SE DE QUEIROZ BURLE
(FALECIDO EM CABO FRIO)

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Maria Antonia Pereira Carneiro Burle (ausente),
Carlos P. C. Burle, esposa e filhos, Luiz da Silveira
Lobo, esposa e filhos, Paulo P. C. Burle, esposa e fi-
lhos, Camilo P. C. Burle, esposa e filhos (ausentes),

Luiz Carlos Niemeyer, esposa e filha, Ernesto P. C. Burle (au-
sente), Edith Burle Câmara, Carolina Burle Schmidt, José Car-
los Burle convidam parentes e amigos para a missa que será
celebrada às nove horas e trinta minutos, do dia 18, terça-
feira, na Igreja de São Francisco de Paula (Largo de São
Francisco), em sufrágio da boníssima alma de seu inesque-
ctvel esposo, pai, sogro, avô e irmão, desde já agradecendo
aos que comparecerem a êste ato de fé cristã.

BRINCADEIRA
PERIGOSA

Sem precisar quantos depol-
mentos Já tomou, bem como só
citando como detidos no DOPS
os Jovens Levi Pinto Tarre e
Nelson Resende, o delegado
Vilarinho configurou, como"brincadeira de péssimo mau
gosto a idéia de se colocar uma
bomba, mesmo sendo cabeça-
de-negro, na residência de al-
guém, onde até o barulho da
explosão pode matar uma pes-
soa que sofra do coração".

Por outro lado. o delegado
Manuel Vilarinho não quis an-
tecipar a data em que libertará
os jovens, frisando que por
brincadeira ou não eles terão
que ser responsabiliza-
dos, adiantando, ainda, que
qualquer medida judicial, para
soltar os rapazes, naturalmen-

À Nossa Senhora
da Cabeça

Agradeço a minha descoberta elen-
ttfica, para o bem da humanidade.
— Ayrlon.

te partirá de seus responsáveis
e que o DOPS, que já tem seu
serviço quase concluído, nada
pode fazer e nem faria, se pu-desse, para boicotar tais ini-
ciativas.

Sôbre as explosões da sede
da OEA e da residência do
Chanceler Juraci Magalhães, o
delegado Manuel Vilarinho in-
formou . que as investigações
prosseguem, em diversas íren-

, tes, mas que nada ainda, sôbre
esses dois fatçs, que reputa os
mais graves de todos, existe de
positivo.

¦São Paulo (Sucursal) —Uma
bomba explodiu ontem de ma-
drugada na ala residencial do
Palácio dos Campos Elísios,
mas o Governador Laudo Na-
tel e sua familia -nem sequer
despertaram com o barulho.

Trindade vai
a Congresso
de Habitação

JOÃO JOSÉ LEIVAS
(7.» DIA)

Cf Sua familia, profundamente consternada com seu súbito desa-

__xty__ parecimento, convida para a missa a ser celebrada na Igreja
kJ Santo Inicio, amanhã, sexta-feira, dia 14, ès 18 horas, mani-

festando seus agradecimentos aos que comparecerem a ésse
ato de piedade cristã, bem como aos que a reconfortaram com sua

presença e manlfestaçõe* de carinho ao mesmo, por ocasião de seu
sepultamento.

Dr. Francisco

Osmond Coelho
A família do Dr. Francisco

W| Osmond Coelho comunica a
• seus amigos que fará rezar

missa, em intenção de sua bo-

níssima alma, amanhã, 15, às 10 ho-
ras, na Capela do Hospital Central
da Aeronáutica, à Rua Barão de Ita-

pagipe n.° 167. Agradece a todos os

que a confortaram com as manifesta-

ções do seu pesar, e aos que compa-
receiem ao ato religioso.

O Presidente do Banco Na-
cional de Habitação, Sr. Mário
Trindade, viajou ontem para
Santiago do Chile, onde parti-
cipará do I Congresso Intera-
mericano de Habitação e rela-
tara o que o Brasil está rea-
lizando para resolver seu pro-
blema habitacional.

Ao voltar, o Sr. Mário Trin-
dade passará por Buenos Aires
— onde verificará o programa
habitacional argentino —, Pôr-
to Alegre, Curitiba e São Pau-
lo, observando nas três Capl-
tais do Sul do Pais o anda-
mento das obras do Banco. Em
Curitiba, o Presidente do BNH
inaugurará os primeiros 1 600
apartamentos de um total de
cinco mil e, em São Paulo, vi-
sitará as obras de 24 prédios,
com 1 500 apartamentos, em
final de construção.

ATÉ FICHARIO

No escritório, além de che-
ques pré-datados e promisso-
rias sem selos num total de
Cr$ 40 milhões, íoi encontra-
do um íichário com o nome dos
clientes,

A diligência foi feita por cau-

Pixinguinha
reaparece no
Teatro Jovem

Com seu médico de sobreavl-
so para qualquer eventuallda-
de, o veterano compositor Pi-
xlnguinha,, que convalesce de
recente operação, fêz seu rea-
parecimento ontem na noite
carioca, tocando e cantando
músicas de sua autoria para
uma platéia vibrante que lotou
o Teatro Jovem, em Botafogo.

Antes do espetáculo," promo-
vido pela Feira de Música do
Teatro jovem, pela Mocambo
Discos e Uísque Queen Rose,
houve um coquetel para o lan-
çamento de um disco gravado
quando da apresentação do
show João Amor e Maria, no
Teatro Jovem,' e que marcou
a estréia de Betty Faria como
cantora.

Antes do inicio do espetáculo
já não havia mais lugares no
Teatro, obrigando a que fôs-
sem colocadas' cadeiras extras
para atender ao numeroso pú-
blico, em sua maioria de jo-
vens, que insistia em entrar.

Pixinguinha ainda em re-
cuperação e com o médico An-
tônio Eugênio: do Carmo ao
seu lado, recebeu grande ova-
ção ao entrar no palco e ao
final íoi cumprimentado por
Elisete Cardoso, Clementina de
Jesus, Ismael Silva, João da
Gente e outros sambistas.

Na Noite de Pixinguinha,
como foi chamado o espeta-
culo, estreou o Quarteto Quar-
tin, cujos componentes, José
Luis, Angela, Roberto Quartin
Pinto e Renato Amorim, ío-
ram bastante aplaudidos.

sa da denúncia telefônica de
¦uma mulher que não se identi-
íicou. O comissário Cleto Be-
zerra disse que o objetivo de
sua Delegacia é aumentar a
arrecadação de tributos fiscais
mediante uma campanha con-
tra os sonegadores, como é o
caso de José Renato.

Brasil em 70
será sede da
Ação Católica

Buenos Aires (UPI — JB) —
Será no Brasil, em 1970, a Sé-
tima Semana Interamericana
de Ação Católica, segundo de-
cidiram em sua última sessão
os delegados da Sexta Semana,
que se reuniu nesta Capital.

Estiveram representados, além
da Argentina, o Brasil, Bolívia,
Colômbia, Chile, Equador, El
Salvador, México, Paraguai,
Peru, Uruguai è Venezuela.

Na sessão de encerramento
dlssertou o Assessor-Geral da
Ação Católica do México, Mon-
senhor Rafael Vazquez, sôbre
A Ação Católica na América
Latina depois áo Concilio.

Maconheiros
vendiam erva
a estudantes

Dois pontos de maconha que
funcionavam no Largo da Lapa
e na Praça Mauá íoram vare-
jados ontem pela 1.» Subseção
de Vigilância e os traficantes
presos — Washington Alves de-
Oliveira, João Carlos Rodri-
gues de Andrade e Célio Bar-
ros da Silva — confessaram
que vendiam a erva principal-
mente a alunos das escolas
primárias das proximidades.
Todos três íoram autuados no
Art. 281 do Código Penal e a
maconha será queimada.

O Subsecretário de Opinião
Pública da Conferência dos
Bispos, Frei Romeu Dale, re-
velou ontem que o Seminário
Latino-Americano sóbre lm-
prensa, Rádio, Televisão e Ci-
nema preocupou-se com a ne-
cessidade de a Igreja tomar
uma atitude de diálogo sincero
e universal para colaborar na
construção de um mundo de
justiça e de paz.

Segundo Frei Romeu, que re-
presentou o Brasil no Seminá-
rio realizado em Lima, entre
21 de setembro e 5 de outubro,
vários especialistas católicos em
meios de comunicação social
de todos os paises latino-ame-
ricanos estiveram- presentes às
reuniões.

DESENVOLVIMENTO
Partindo de uma visão

teológica à luz do Concilio Va-
ticano II, o Seminário abordou
a realidade latino-americana
nos aspectos econòmico-social-
político, cultural e religioso,
consagrando a segunda parte a
orientações pastorais referen-
tes _ utilização dos meios de
comunicação social, pois que
são elementos característicos
da civilização contemporânea
e que mais contribuem para a
mutação por que passa, de modo
especial, a América Latina —
frisou Frei Romeu, acrescen-
tando:

— Num mundo subdesenvol-
vido, como a^Aniérica Latina, é
tarefa da hierarquia católica
conclamar os cristãos para uma
presença ativa e corajosa em
vista de um desenvolvimento do
homem todo e de todos os ho-
mens, de modo especlal, em be-
neficio dos mais necessitados.
A Igreja desmentiria a sua
própria mensagem se não cap-
tasse a magnitude dos proble-
mas sociais e não empregasse
suas forças para remediá-los.

Os cristãos são chamados
a uma presença cada vez maior
e mais efetiva nos meios de co-
municação social que já exis-
tem. Não para conquistá-los e
dominá-los, mas, como "ho-
mens entre os homens", cola-
borar na construção de um
mundo de justiça, de liberdade
e de paz, dando o testemunho
de que só cm nome de Jesus
Cristo, morto e ressuscitado, a
humanidade pode ser salva —
afirmou Frei Romeu Dale.

MISSÃO DA IGREJA
Para cumprir a sua missão

— comunicar a mensagem di-
vina —,' a Igreja reconhece, no
decreto concilia:- Inter Mirifica,
a importância dos maravilho-
sos inventos da técnica que
têm aberto novos caminhos
para facilitar a comunicação
das notícias, idéias e normas
de vida, e considera parte de
sua missão o emprego de tais
meios para levar aos homens
participar na construção de
um mundo digno do homem,
recomendando, por isso, a to-
dos os seus membros a se uti-
lizarem dos meios de comuni-
cação social com o máximo
a mensagem de salvação e
empenho.— Como o Evangelho com-
porta valores éticos, a trans-

missão da mensagem cristã
deve também Incluí-los, mas
devendo-se passar de uma mo-
ral abstrata; individualista,
legalista, negativista, de peca-
do, de conquista e dominação
para uma moral cristocêntrica,
comunitária, cujo fundamento
é a lei do amor, para uma
moral de respeito a toda e
qualquer pessoa humana, sem
distinção de ideologia, raça,
classe e religião.

DIREITO A INFORMAÇÃO

O Seminário de Lima apre-
sentou sôbre o direito à in-
formação as conclusões se-
guintes:Como membro ativo da
comunidade, todo homem tem
o direito a ser informado, o
dever de buscar uma informa-
ção segundo a verdade, . o di-
reito e o dever de informar,
sendo estes correspondentes
especialmente àqueles que ma-
nejam os meios de comunica-
ção social.

A opinião pública que re-
sulta do exercício de tais di-
reltos e deveres, expressa o
respeito devido à pessoa hu-
mana e forma parte da vida
normal de uma sociedade e,
portanto, pertence tattbém à
comunidade eclesial. Por con-
seguinte, da mesma maneira
que são condenáveis os abu-
sos da autoridade civil que si-
lencia a opinião pública, a éti-
ca condena também a clau-
sura ou supressão de meios de
comunicação social dentro da
Igreja por deferências que não
afetam a doutrina e exigências
pastorais.
RESPEITO A PESSOA

A observação do respeito de-
vido à pessoa humana e à. sua
dignidade levou o Seminário
Latino-Americano de Especia-
listas Católicos em Meios de
Comunicação Social às seguin-
tes conclusões práticas:a tentação de atuar por
esses meios sôbre o subcons-
ciente do homem é um perigo,
pois que tal atuação tende a
tolher a liberdade e condicio-
ná-la indevidamente;

igualmente o uso de técni-
cas que se dirigem deliberada
e exclusivamente a explorar a
sensibilidade e a emotividade
dos homens ou dos grupos, é
contrário à digiüdade da pes-
soa humana;

o mesmo se aplica ao "uso
de qualquer técnica que per-
siga finalidades individualistas
em detrimento do bem comum.

Í

Morreu a
mãe de
Brunini

Faleceu ontem em Rio
Claro, São Paulo, a Sr.a Ali-
ce Brunini, mãe do Depu-
tado Raul Brunini e do jor-
nalista Luis Brunini. O en-
têrro sairá hoje às,1711 da
.Avenida 15 de Novembro
n.° 417, naquela cidade.



Keleco venceu Taquari na Prova Especial B_t«,_.t;o
Keleco — Pharel e Cracocho

—, de propriedade da Pecuária
Anhumas Lkla., e treinado por
Valter Aliano, venceu ontem a
Prova Especial de 2 100 me-
tros, na pista de areia macia,
de ponta a ponta, chegando
mesmo, em determinado trecho
do percurso, estar com vanta-
gem de 5 corpos de luz.

O páreo de amadores, primei-
ro da reunião, íoi levantado de
forma brilhante por Icarai,
multo bem conduzido por Hora-
cinho Carvalho Neto, apesar
dos esforços de Olorito e Cami,
montados, respectivamente, por
A. Orciuoli e Ernáni Pires Per-
reira.

1.* Páreo — 1 600 metros. A.M.

1." Icarai, H. C. Neto .... 65
2." Ciorito, A. Orciuoli ... 59

Vencedor (3) 36. Dupla (.14)
41. Placés: (3) 16 e (5) 20.
Tempo: 105". Treinador: Sn,-
ltatlno .[-'Amore.

3.° Páreo — 1 600 metros. A.M.

1.° Odeto, J. Reis  58
'2.° Quarapema, P. O. Silva 58
3." Palumbo, J. Carllndo . 68

Vencedor (4) 33. Dupla (12)
22. Placés: (4) 15, (1) 14 e (5)
37. Náo correu Vale Sagrado
(9). Treinador: Antônio Ve-
rísslmo Neves.

3.* Páreo — 1 600 metros. A.M.

l.° Anysita, S. Silva  58
2.° Decretai, A. Santos ... 54

Vencedor (3) 18. Dupla (23)
34. Placés: (3) 16 e (3) 22.
Tempo: 106"3/5. Treinador:
Frnnclsco Pereira.

-1Fólio acabou ficando com
D. P. Silva e líder Machado
aparece com 17 montarias

Daniel Pinto da Silva será o piloto de Fólio — sua
única montaria para as corridas de domingo — no G. P.
Salgado Pilho, enquanto que J. Machado e Laércio Santos
irão conduzir a parelha Fragonard-Falstaff, sobrando para
Antônio Ricardo a montaria de Quertile.

Com exceção do 3.° páreo de amanhã e último de do-
mingtí, o lider J. Machado comparecerá a todos os páreos
tío fira de semana na Gávea, cabendo ao aprendlz-revela-
ção J. Borja o segundo lugar cm número de montarias,
com 14 montarias.

AMANHÃ
1.» PAREO - As 13h 30m - 1 300

metros — CrJ 1300 ooo
Ks

X 57
x 57
x 57
X 57
x 57

07
57
57
57
57

- 1400
(Prova

52
54

x 5a
X 52

. l—l -taça-, A. Bicando " Choioe Mine, J. Bels .
2—2 Mectvno, L. Conielá ..

3 Corcel, H. Vasconcelos
3—4 P. da Vila, J. Borja

Bagaimií/in, C. A. S.
Kockmoy, J. Terres ..

4—7 Prlnter, L. Santos ..
Inversal, J. Machado
Honey Smile, N. cerrei-.

2.0 PAREO — As 14 h -
metros — Cr$ 1300 000 —
Especial)

1—1 llanoa, J. Machado ." First Class, P. Esteve*
2—2 Estllh-lra, J. Tinoco ,.

Deidade, O. Ca_doso .
3—4 Sheet, L. Santos ...."¦¦Bau***, J. Borja 
4—5 figrldc, L. Coiaiela ....

6 Arapova, J. Reis ...." Fair Glrl, J. Brizola ..
3.' PAREO - As 141i 30m .

metros — Cr$ 1600 000

l—1 Ganja, A. Santas 
2 Idrla, J. Pedro Pilho .

2—3 Blue Signal, J. Bels .
Que Linda, J. Graça .

3—5 Estaglra, O. Cardoso .
6 Que Claíse, O, P. Silva.

4—7 Doce Iracema, J. Borja
8 B. Branco, A. M. Cam.

4.0 PAREO — As 15 b, —
metros — Cr> 1 600 000

1—1 Guamiji, A. Bloairdo ..
2 Mambrum, J. Reis ....

3—3 Tlmeu, J. Terras ....
4B. Hills, S. Silva ....

3—5 Bl Capitão, O. Cardoso
6.El Zlg, J. Machado ...

4—7 Tésio, J. Borja 
8 Tanguat-y, C. Morgado

5.0 PAREO - As 1511 35m - 1300
metros — (Academia Brasileira de
Medicina Militar) — Crí 1600 000

X 52
5 52

1300

56
56
56
50
50
55
567
56

1300

2—3 Guaxupé, J. Machado 56
4 DuilMl, B. Alves 56

3—5 Abismado, h. Santas 56
6 Estouro, O, Cardoso .. 56

4—7 Gorlno, A. Bloardo .. 56
Galho, A. Santos 56
Blue Jet, L. Acuiia .. 56

7.» PAREO - As 161i45m - 1600
metros — (Prova Especial) — (4.**
Jornada de Administração IIcspI-
talar) — Crf 1300 000 — (Bet-
tine)

1—l Estojo, A. Machado ..
Estlg-arrlbta, J. Bels ..
Quellnc, A. Santos ...

j—_ Donato, N. correrá ..
" Eddie, J. Machado ..
5 Pour-Cent, J. M. Sant.

3—6 Forrobodó, N. correrá
'.'. R. Prince, J. Borja. .

Novao-ds, D. Moreira .
4—8 ÒoiKkain, O. Ca_d___-.

RanepiM*, J. Pedro F.o
" Al-Jabb.tr, A. M. Cam.

S.o PAREO - As llhíiOm - 1300
metros — Cr$ 1300 000 — (Bet-
tins)

52
52
53
54
55
54
54
56
53
58
54
54

4 56
1 56

56
56
56
56
56
56

1—1 Miss Kadina, A. Blc.
Ai-tuibela. O. F. Silva .
Montcô, P. Xílma ....

2—4 Portela, J. Machado .
Vivondlere, L. Acufia .
Ballvlle, O. F. Graça ..
Vlaçáo, J. Santos 

3—8 Estonlana, O. Cardoso
" Fair Storan, J. Bels ..
9 Oasela, A. Bels 

10 Ntatlca, J. Brizola ..
4-11 T. Vamp, J. Pedro P.°

12 Ortlga, J. Borja
13 Catemcsa, H. Vasconc.
14 Arablue, H, Carmo ..

. 4

9.» PÂItEO As 171155m - 1300
metros — Cr$ 1100 000 — (Vari.iii-
tc) — (Bettilij.)

1—1 Procela, O. Cardoso .
2 Nacre. L. Cora-ela 

2—3 Groeltadla, L. Acufia
4 B. Negra, IL. Santos

3—5 Gran fina, F. Estêves .
6 Quafsa, J. Pinto 

. 4—7 Acádla, J. Machado .
Aibione, J. Pedro Filho
Quatrocentlsta. M. N.

56
56
56
56

x
2
3
7
1 56

X 56
56
36
56

6.-* PAREO - As 161i lOm - 1300
metros- — (Associação de Hospi-
tais do Rio de Janeiro) — Cr$
CrV -1 600 000
1—1 Seu Nenê, C. Morgado 7 56

2 Patchouly, P. Lima .. 6 56

1—1
2
3

2-4
5
6

3—7

4-10
11
12'
13

4—3
9

10
11

Full-Cry, J. Borja ..
Chevi-t, J. Machado ..
Estádio, A. Ricardo ..
-istnelmv V. Andrade

Elau, J. Ruiz ......
Jünba-Lco, I.. Oliveira
Honfleur, A. M. Com.
Elogio, O. Oao-eso ..
Uncle, J. Te-.-rcB 
Pleno, L. Santos ....
Surrlcnto, C. A. Sousa
H. Wind, M. Andrads
P.steddy, J. Tlncco ..
Paia, R. Carmo 
Emmet, O. F. Silva ..
Esliugá, L. Roberto ..
Cobiçada, L. Santos .

57
55
56
54
55

1 56
X 54
X 53

3 54
8 57

DOMINGO
1.» PAREO — As 131_30m — 1 200
metros — Cr Çl 300 000 — PRO-
VA ESPECIAL — BARREIRA DO
INFERNO

Ke
1—1 Fronton, O. Cardoso .

2 Ira-Vampa, J. Borja .
2—3 Desatino. P. Estêves ." Eulala, C. Morgado ..
3—4 Cantllever, C. Morgado

" Este, N. correrá ....
4--5 Pado, A. Santos 

" Figo, J. Machado ...." Descarte, J. Machado

57
57
57
57
55
58
57
57
58

4—9 Fragonard. J. Machado 59
" Falstafí, L. Santos .. 5S!

10 Silêncio, N. correrá 50
11 M. Juca, F. Per. F.o 50

6.» PAREO — As 16hl0m — 1 300
metros — Cr? 1300 000 — 1,"
GRUPO DE AVIAÇÃO DE CAÇA

2.» PAREO — As 14 horas — 1 600
metros — CrS 1100 000 — INS-
TII1IIO TECNOLÓGICO DA
AERONÀTICA

1—1 Quenal, A. Ricardo ... '« 58
2 Styx, J. Pedro Filho 54

2—3 O, de Lune, L. Roberto 56
4 Chaleco, F. Meneses 57

.3—5 Otan, A. M. Caminha 57
Lunaison, J. Machado 58
Elllcott, O. Morgado 52

4—8 Rei de Monlal, D. Mor. 52
9 Quazln, O. Ricardo , • 53

10 Fálconet, N. correrá . * 56
3.» PAREO — As 14h30m — 1 200
metros — Cr$ 1100 000 — ES-
COLA DE ESPECIALISTAS DA
AERONÁUTICA

1—1 Jocker, O. Cardoso ...
Plattery, A. Marçnl ..

2—3 H. Jack, F. Mala ....
4 Albião, J. Borja 

Charnot, J. Machado .
3—6 Mengo, J, Negielo ..." Fotochar, L. Correia .

7 Snowking, H. Vasconc.
4—8 Cuore, A. Ricardo ...

9 Fluxo, A. Santos ....." Floco, J, Torres ....

58
54
56
52
52
57
55
54
58
53
54

. 1500
COR-

'1—1 
Titular, J. Borja 

,2 Sapo£i, L. Alvarenga .
2—3 Extra-Dry, J. Machado

Flamengo, F. Meneses
Bahramdlso, R. Carmo

3—6 Lapin, A. Santos ...
Este, D. Moreira 
Imp. Ricardo, J. Reis .

4—9 Ceró, F. Mala 
.; 10 Lteutenant, L, Correia" Lincolln, J. pinto ...
4.» PÁREO — As 15 horas -
metros — Cr$ 1600 000 *-
REIO AÉREO NACIONAL
1—1 Adelmo, J. Pedro F.o ,

2 Lenalo, J. Borja 
2—3 Scratch, J. Reis 

4 London, J. Ncgrelo ..
3—5 Nointot, A. Santos ..

Indefinido, J. Térrea .
4—7 Allez, J. Machado ...

Téslo, L. Correia 
Ecarté, A. Ricardo ..

S.o PAREO — As 15h35m —
metros «f- CrS 5 000 000 
sico — GRANDE PRÊMIO
GADO FILHO

1—1 Folio, D. P. Silva ... 59
.."Feudo, A. Santos ... 59

2 Seu Levy. J. Silva ... 59
2—3 Zaluar, N. correrá ... 60

Blazon, H. Vasconcelos 60
Pás, R. Bels  ii 59

3—-Quertile, A. Ricardo . 10 60
Kalapalo. O. Cardoso 59

Lord Ricardo, P. Alves 60

l.o PAREO — As lr.li45m — 1300
metros — Cr.Ç 1300 000 — BET-
TING — ESCOLA DE AERO-
NÁUTICA

1—1 P. Dona, E. Marinho '59
Eliane A., S. Silva ... 57
Dránla, J. Machado 57

2—4 Deidade, O. Cardoso 57
Gallantry. J. Pinto ... 5 57

T. Guarda, H. Vasc. • 57
3—7 Frama, A. Santos ... 6 57

Old Flame, J. Ped. F.° * 57
Kltty-Fox, M. Alves .. 3 53

10 Futuros», C. Morgado 8 57
4-11 H. Moon, F. Maia ... 57

12 Dote, A. M. Caminha 57
13 Quefolla, J. Terres .. 57
14 Vanga, J. Borja 53

8.o PAREO — As llhSOm — 1600
metros — C'r$ 1300 000 — BET-
TING — l.o GRUPO DE AVIA-
ÇAO EMBARCADA

56
56
56
56
56
56
56

1—1 Himatlon. M. Andrade". Fraç&o, A. Ricardo ...
2 Washing. M„ J. Borja

2—3 Mlguaro, O. Cardoso .
Mollcho, D. Neto ....
Llppl, R. Ruiz

3—6 Celso, A. M. Caminha" Ludovica, A. Fernan.
Salvatore, J. Machado
La Garçone, J. Ramos

4—9 Mr. Foca. O. F. Silva
10 Massacre, C. Sousa ,.
11 Grajaú, J. Paiva ...
12 Atirador, L. Alvarenga

57
55

10 57
57
57
57
57
55

57
57

11 57
57

1600
Clás-
SAL-

9.o PAREO — As 17h55m — 1 300
metros — Cr? 1100 000 BET-
TING — ESCOLA PREPARATÓ-
RIA DE CADETES DO AR
1—1 Majô, P. Lima • 54" L. Acácia, J. Bels ... 3 56

2 F. Cambucá, J. Tinoco • 56
2—3 Palmoa, O. Morgado .. 6 55

Fair Miss, P. Meneses 7 54
A. Poquer, J. Pinto .. 4 56

3—6 Cantarola, J. Terres ,. '57" Constantza, J. Borja • 54
7 Jolnha, J. Paiva .... • 53

4.0 rârco — 1 300 metros. A.M.

1." Dooket, R. Cnrmo .... 48
2.° Galardão, S. M. Cruz . 52

Vencedor (5) 60. Dupla (34)
75. rincês: (5) 29 e (7) 21.
Tempo: 83 "4/5. Treinador: J.
J. Tavares.

5.* ráreo — 2 100 metros. A.M.
PROVA ESPECIAL

1,°. Koleco, L. Acufia  00
2," Taquari, J. Borja ..... 54

Vencedor (1) 24. Dupla (14)
41. Placés: (1) 18 e (6) 3C.
Tempo: 139"2/5. Treinador:
Valter Aliano.

6,o Pireo — 1 000 metros. A.M.

*.° Ke-Vã, D. Moreira ... 5G
2.° Marón, J. Ramos...... 57
3." Blue Sea, L. Acufia ... 58

Vencedor (1) 42. Dupla (12)
54. Placés: (1) 17, (7) 95 e (9)

19. Tempo: 64"4/5. Treinador:
Benedito Ribeiro. Nãn correu
Qucrllan (2), retirado pelo
Serviço de Veterinária.

7.» Páreo — 1 300 metros. A.M.

lfi Ramadnn, F. Pereira . 56
2.° Corumin, S. M. Cruz . 54

Vencedor (1) 46. Dupla (12)
29. Placés: (1) 19 e (3) 15.
Tempo: 83". Treinador: Gon-
çalino Feljó.

' 8.** Páreo — 1 600 metros. A.M.

l.° Major Orion, S. Cruz . 58
2." Lord Sabiá, R. Carmo 53
3.° Itaroguam, L. Acuiia . 57

Vencedor (3) 28. Dupla (12)
29. Placés: (3) 12, (1) 11 e (5)
15. Tempo: 10fi"2/5. Treina-
dor: Francisco dc Abreu.

Movimento geral dc apostas:
CrJ 263 727 980.

F. Maia dis que Happy Moon
corre bem em qualquer raia
e Deidade é a única rival

O jóquei Francisco Maia admite possuir quatro exce-
lentes montarias para a tarde de domingo e gostaria que
as chuvas não chegassem c a corrida pudesse vir a ser
realizada na rala de grama onde Ceró dificilmente perde-
ria e ficaria Happy Moon com chance dilatada, restando
apenas Happy Jack com possibilidades menores.

Afirmou que, se a reunião passar para a pista de areia,
Ceró terá sua chance algo diminuída, continuando Hapy
Moon a possuir alta possibilidade, surgindo, então, Happy
Jack como grande competidor, especialmente porque as
forças da prova, Cuore e Jocker, correm muito pouco em
um terreno pesado.

DEVE GANHAR

Acredita, F. Maia que, na
grama, Ceró está à vontade na
carreira, pois tem maior cate-
goria que a maioria dos advor-
sários e largando na pedra, um
no início de uma curva, sòmen-
te em 1 200 metros, diílcilmen-
te será dominado.

Mesmo tendo de concorrer
contra Este, Titular, Extra Dry
e Lapin bons corredores da gra-
ma, não vê possibilidade do seu
conduzido ser derrotado na sua
raia preferida e colocado nas
cintas em condições tão favo-
ráveis.

Com relação a Happy Moon
esclareceu que atua bem em

qualquer pista, e somente não
f ormou a dupla no Grande Prò-
mio ganho pola Onira, secun-
dada por Deidade, porque se
atirava para dontro durante tô-
da reta final.

Inclusive, explicou que se
conseguisse tocar normalmen-
te Happy Moon seria bastante
possível que fosse brigar pela
primeira colocação contra Oni-
ra, já que a sua ação era ex-
celente.

— Mas não é sempre que se
pode corrigir e tocar um ani-
mal ao mesmo tempo. Dssta
vez, na grama, só tem Deida-
de como rival e na areia íica
com todo jeito de barbada.

J. C. Moraes
Zaluar não será mesmo apresentado no GranâePrêmio Salgaáo Filho, âomingo, tenão em vista quetrabalhara mal áurante a semana, em São Paulo, eainãa pelo fato ãe De7iâico Garcia ter afirmaâo quese o animal fôsse inscrito não seria éle o jóquei. Dian-te âa recusa âe Denáico o treinaàor João Goãói optou

pelo forfait, preferindo guardar Zaluar para outraõpprtvMâàãe,
RICARDO LEVOU COICE

Antônio Ricardo levou um violento coice na ba-tata ãa perna na manhã âe ontem, áurante as ma-tinais, quanâo exercitava a égua Fração, justamenteâe uma montaria sua, Cuore.
Ricaráo sentiu muitas âores, e imeãiatamente

procurou o Serviço Méãico ãe Plantão, que oráenoumassagem no local atingião. É provável que o aciãen-te não impeça a sua presença nos páreos ão fim âesemana.
BARROSO TENTA RECORDE

O objetivo áe Albênzio Barroso em São Paulo éigualar ou bater o recorãe áe vitórias em poâer âePierre Vaz, há vários anos, com 118, O briâão, quecomeçou a carreira na Gávea, está no momento com109 pontos, e apontaâo como o melhor jóquei âebriâão em ativiãaãe nas pistas paulistas.
EXAME MÉDICO PARA ARRAYA

A estréia ão briâão chileno Enrique Arraya estádependendo ainãa ãe exame méãico, e, possivelmente,só na próxima semana aparecerá oficialmente em
publico. Arraya foi visto exercitanâo Galenteria eEubea, áo treinaàor Osvaláo Ulloa.
DE TUDO UM POUCO

Dizem que não foi tosse que afastou Silêncio âoclássico áe âomingo e sim uma injeção vial aplicaâa.
/// Nasceu na Fazenâa ãa Brasa, a potranca Nuty,
filha ãe Sancy e Loucinéia. /// Não foi Antônio Ri-cardo que se ofereceu para montar Fólio. AntôrtioCarlos Amorim é que procura uma solução áefinitiva,âiante ãa precária forma física ãe D. P. Silva e áaconheciâa conversa mole âe Luís Rígoni. /.// Manuelãe Sousa foi áizer à Comissão áe Corriãas que Se-bastião Silva iisou de deslealãaãe na vitória âe Tapi-ranga, esconâenâo o trabalho âa potranca. VicenteMola Neto já âizia há alguns anos que S. Silva po-ãeria_ ser xim dos melhores freios áo turfe brasileiro,se não tivesse inclinação para dinheiro fácil. ///¦ Es-treante Feuâo, filho ãe Alberigo e Ximbauva tem vi-tória em Ciãaâe Jardim na grama, sôbre Pleocáãio eRelicário, e parece atravessar boa forma física e téc-nica, no momento. /// Filhos ãe Emerson continuam
brilhanão na Europa, precisamente na França. Des-
ta feita foi a vez âe Hully Gully que venceu o Staf-
foráshire Nursery Hanãicap na milha e a potrancaRussalca, correnão pela terceira vez, obteve a se-
gunàa vitória em 1300 metros, no Prix La 3ave.

Jornal do Brasil, sexta-feira, M-10-i__, 1° Cad. — ]7

Guaxupé aprontou ontem
os 600 metros em 36"2/5
e J. Machado vinha calmo

. Guaxupé continua mostrando em floreios que tem
condições para deixar o páreo de potros perdedores, pois.
ainda ontem pela manhã, trouxe 36" 2/5 para a reta de
COO metros, sendo visivelmente contido pelo bridão J. Ma-
chado que somente alertou o pensionista do treinador Ei-
náni de Freitas quando faltavam menos de 100 metros pa-ra o disco.

Royal Prince também melhorou bastante da última
apresentação para cá, e agora sob a direção de J. Borja
passou os 800 metros em 50", ganhando com rara facilidade
de um -ipurring conduzido por J. Pinto. Corcel, Ganja e
Tlmeu. foram outros que agradaram nos floreios, segundo
os observadores matinais.

da, pela presença de Procela,
Nacre e Granfina que andam
multo bem.

LOTERIA do ESTADO n GUANABARA
D-tr.1* *.• MT, 4* 1* •• J«n*ir_ é» IMI, ratlll-Mo pai» Oovêmo Ptdarãl, conforma Doente n.o ..oa», «o 1« -• mola «o 1M_
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15807...
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15846.,.

10.000
10.000
30.000

15850.,. 10.000
15884.., 8.500
15984... 8.500
15985.,. 10.000
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16001...
16019..,
16084..
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8.50O.

10.000
16232... 10.000*
16284... 8.500
16328-... 10.000
16347... 30.000
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10.000
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16879... 10.000
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Todos os números terminados em 3 (final do 1.° prêmio) têm Cr$ 8.500
As dezenas 21, 28 e 18 do 3.° ao 5.° prêmios tém Cr $ 8.500
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Menos bilhetes e„. Muitos milhões para você, as quintas-feiras 1

Casa Esperança Loterias
A QUE MAIS SORTE VENDE

Av. Rio Branco, 159 — Dia 20 de outubro - 25 MILHÕES
(P

CORCEL

Incat (O. Ricardo) deu um
passeio na pista de 42" a reta.
Meeano (L. Correia) melhorou
para 36", agradando muito. Cor-
cel (Hi Vasconcelos) chegou
íloreando ao lado de Kibalah (L.
Acufia) em 51" os 800. Raga-
mufíin (C. A. Sousa) de seta
erra, trouxe 38" os 600, muito
à vontade. Roclonoy (J. Ter-
res) os 700 em 44"2|5, com
grande facilidade e sempre pe-
lo miolo da raia. Príntef (L.
Santos) a reta em 38"2|5, com
algumas reservas e Inversal (J.
Machado) chegou com muito
boa ação em 44"2|5 os 700.

Incat c o melhor retrospecto
e deverá levar a melhor nesta
apresentação, no entanto Me-
cano, Rockmoy e Inversal pos-
suem condições para ameaça-
lo.

FLANNA

Planna (J. Machado) pelo
centro da cancha e com grande
facilidade assinalou 44"2;5 os
700. First Class (F. Estêves) a
reta em 39"2|5, a meio correr.
Estilheira (J. Tinoco) chegou
contida ao lado de uma outra
em 47"2|5 os 700. Sheet (L.
Santos) os 800 em 51"2|5, com
algumas sobras. Raure (P. Ta-
vares) os 700 em 46", deixan-
do muito boa impressão e Égi-
de (L. Correia) os 700 em 43",
com excelente final e demons-
trando grandes progressos.

Flanna é o melhor nome des-
ta prova, devendo mesmo ven-
der muito caro a derrota, e Es-
tilheira, Deidade e Égide se
conformarão com a formação
da dupla.

GANJA

Ganja (A. Santos) chegou
agarrada com Geda (D. Neto)
em 36" a reta,. Que Linda íJ.
Graça) chegou correndo muito
cm 37"2|5 a reta. Estaglra (O.
Cardoso) vindo de mais longe,
finalizou os 360 em 24"2|5. de
galope largo.
..Blue Signal mais ag-uerrida
deverá sair desta eliminatória,
muito embora Ganja, Que Lln-
da e Estagira reúnam condições
para a surpreender.
TIMEU

Guarujá (A. Ricardo) che-
gou ajustado ao lado de Gu-
rupá (Lad.) em 44" os 700.
Timeu (J. Terres) melhorou
para 43 "1/5, com grande faci-
lidade e sempre afastado da
cerca. Baldwin Hills (S. Silva)
a reta em 39 "2/5, não agra-
dou. El Zig (J. Machado) me-
lhorou para 37"2/5, com so-
bras visíveis, e Tanguary (C.
Morgado) deu vantagem e do-
minou com autoridade a um
companheiro em 44" os 700.

Timeu pelo que trabalhou e
aprontou, deve vencer, EI Zig
que estréia na turma, Téslo e
Guarujá, são os únicos quo
poderão se aproximar.
GROELAND1A

Procela (O. Cardoso) muito
contrariada e sempre afastada
e muito da cerca assinalou 47"
2/5 os 700. Nacre (L. Correia)
a reta em 37 "2/5, agradando
muito. Groelândia (L. Acuna)
a meio correr, aumentou para
38". Rocha Negra (L. Santos),
elevou para 38 "2/5, algo soli-
citada. Quassa (J. Pinto) che-
gou agarrada com Marofias
(H. Vasconcelos) em 46" os
700. Ac adia (J. Machado) a
reta em 38", deixando muito
boa impressão. Alblone (J. Pe-
dro F.) vindo de mais longe
completou os 360 em 22"l/5,
com poucas reservas e Quatror
centista (M. Niclevisk) 

' 
os 700

em 50", de carreirão.
Groelândia que já se apro-

ximou do espelho, é uma boa
indicação, porém náo é barba-

GUAXUPÉ
Seu Nenê (C. Morgado) os

700 em 46", a melo correr e
sempre afastado da cerca.
Guaxupé (J. Machado) en-
trando a reta a pouco mais do
centro da pista, desceu a mes-
ma em 36 "2/5, com seu piloto
muito sereno. Abismado (A.
Santos) aumentou para 38"
2/5, com sobras. Estouro (O.
Cardoso) os 700 em 44"2/5,
chegou contido ao lado de um
outro. Gorlno (A. Ricardo) do-
minou com autoridade a Hon-
ÍJeur (A. II. Caminha) em
44 "1/5 os 700. Galho (A. San-
tos) vindo de mais longe, com-
pletou os 360 em 22", com
multo boa ação.

Seu Nenê e Guaxupé são os
que decidirão este páreo, po-rém devem respeitar a forma
atual de Galho e Estouro.
ROYAL PRINCE

Estojo (A. Machado) os 700
em 46" 2/5, com sobras e pelocaminho mais longo. Estigar-
ribla (J. Reis) melhorou para45" 2/5, deixando ótima im-
pressão. Queline (A. Santos)
chegou agarrado com um outro
em 52" os 800. Eddie (J. Ma-
chado) à moda da casa, assi-
nalou 44" 3/5 os 700. Royal
Prince (J. Borja), deu vanta-
gem a um sparring pilotado
por J. Pinto e o dominou com
rara facilidade em 50" os 800.
Corsican (O. Cardoso) não se
empregou nesta partida de 52"
os 800. Rangeur (J. Pedro F.°)
não encontrou em Al Jabbar
(A. M. Caminha) muita cate-
goria, pois vinha sobrando ao
seu lado cm 43" 2/5 os últimos
700 metros.

Royal Prince, que deixou me-
lhor impressão no apronto, c
urna boa indicação, muito em-
bora encontrando em Corsican,
Estó.io e Eddie, inimigos dc
respeito.

NÁUTICA

Arquibela (F. Meneses) os
700 em 46", muito à vontade.
Protela (J. Machado) vindo
de mais longe completou os
360 em 22" 2/5, com sobras vi-
siveis. Estoniana (O. Cardo-
so) os 700 em 46" 2/5, a meio
correr e sempre a mais do cen-
tro da pista. Casela (A. Reis)
entrando a reta juntinho à. cêr-
ca externa assinalou 39" os
600, muito contida. Náutica
(J. Terres) os 700 em 44" 1/5.
com grande facilidade e pelo
miolo da raia. True Vamp (J.
Pedro F.°) vindo de mais lon-
ge íinalizou os 360 em 23" 2/5.
suavemente.

Miss Kadina, que deixou óti-
ma impressão no seu floreio,
deverá açora levar a melhor,
no entanto Portela, Estoniana,
True Vamp e Náutica, são ad-
versárlas perigosíssimas.
HAPPY WIND :

Chavito (Lad.) os 700 ero
46", com algumas reservas.
Estádio (P. Lima) vindo de
mais longe desceu a reta em
39" 2/5, à vontade. Elau (J.
Ruiz) os 700 em 52", de carrei-
rão. Jimba Loo (I. Oliveira) a
reta em 38", um pouco ajusta-
do. Elogio (O. Cardoso) qua-
se pela cerca externa, assina-
lou 45" os 700. com excelente
ação. Uncle (J. Terres) a re-
ta em 38" 2/5, com sobras vi-
siveis. Pleno (L. Santos) me-
lhorou para 38", agradando
muito e Happy Wind (M. An-
drade) os 700 em 46", com
grande facilidade e sempre pe-
lo caminho mais longo.

Full Cry reúne condições pa-
ra vencer nesta apresentação.
Usinelro, Honfleur, Elogio e
Fleno e também Happy Wind,
são os principais competidores.

Ricardo espera vitória de
Quertile e admite que está em
semana com boas chances

Antônio Ricardo acha que está numa semana de mui-

to boas montarias e deve mesmo conseguir varias vito-
rias, inclusive está nas suas cogitações a de Quertile, no

Grande Prêmio Salgado Filho, domingo notadamente pelo
•trabalho ótimo do seu conduzido, pelo menos até o dl-

reito, quando começou a manheirar como sempre.
E, ainda a respeito de Quertile, admite que somente

terá um rival e apontou o nome de Fólio, que considera
um cavalo de grande categoria, admitindo que a dupla
seja das mais certas, levando o seu pilotado a-vantagem
de estar alistado em uma distância inteiramente íavorâ-
vel, dai á confiança na vitória.

ÓTIMAS CHANCES
Logo na reunião de sábado

disse que deve ganhar o pri-
meiro páreo, montando Incat,
que agora se encontra ha me-
lhor forma e conseguiu na sua
segunda atuação, após o reapa-
recimento, o aguerrimento ne-
cessário para obter a vitória.

Comentando sôbre Guarujá
disse que pode ganhar pela
fraqueza da turma, mas a.der-
rota não pode ser encarada co-
mo surpresa, e quanto a Gori-
ino acha o páreo forte, ainda,
embora o potro esteja em pe-
rlodo de evolução. E explicou,
ainda com relação ô, reunião de
sábado que, Miss Kadina é a
sua melhor montaria, ficando
Estádio como placê bastante
possível.

E declarou sôbre o programa
de domingo, que Quertille apa-
rece com alta possibilidade na
distância, já que atravessa

grande íase, não devendo ser
levada em consideração a ida-
de, pois é um animai bastante
poupado.

Falou, inclusive, que.o casta-
nho Quenal na areia estaria
mais à vontade, e explicou que
Clalr de Lune é grande adver-
sária íia grama, onde difícil-
mente será derrotada. Mas,
mesmo no gramado espera boa
atuação de Quenal.
DUAS ÓTIMAS

Outras corridas que Ricardo
acha excelentes sâo as de Ecar-
té e Cuore, notadamente cm ca-
so de grania, quando espera a
reabilitação do primeiro, que
talvez tenha faltado aguerri-
ment na última atuação.

E finalizou declarando que
Fração, na grama, dificilmente
perderá, mesmo inscrita entre
os cavalos mas, na pista de
areia, parece que seu rendimen-
to fica bastante diminuído.
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Mándarino vence Oliveira e
Brasil vai à final no tênis

Santiago cio. Chile (UPI-JB)
— O Brasil conseguiu afinal a
classificação para decidir com o
Chile a Taça Mitre, pelo Campeo-
nato Sul-Americano de Tênis, ao
vencer ontem o encontro indivi-
duai que restava pela semifinal
contra o Equador, com Edson
Mándarino derrotando Miguel Oli-
veira por 16-14, 2-6, 6-1, 1-6 c 6-4.

A partida, que havia sido sus-
pensa na terça-feira, por falta de
luz, quando Mándarino vencia por
2 sets a 1, foi a única atividade de
ontem no campeonato, que prós-
seguirá hoje, quando será inicia-
da a série dc cinco jogos pelas íi-
nais das diversas taças em dispu-
ta.

A programação final, que co-

meça com a realização de duas
simples, é a seguinte:

Taça Mitre — Brasil x Chile;
Taça Osório, para moças, Argenti-
na x Peru; Taça Colômbia, infan-
til feminino, Brasil x Argentina;
Taça Bolívia, juvenil masculino,
Brasil x Colômbia; Taça Chile, ju-
venil feminino, Argentina x TJru-

guai, c, Taça Hartcn, infantil mas-
culino, Chile x Argentina.

Federação Paulista acusa a CBT

O ginasta francês Christian Deuza .iniciou bem na prova de ar golas, mas logo depois se desequilibrava e caiu violentamente «o ./«io (Fato
• ..... Ul'l — exclusiva)

CBD deseja resposta urgente
dos Estados Unidos sobre os
jogos da seleção brasileira

A Confederação de Basquetebol enviou telegrama à
American Amateur Union, entidade controladora do bas-

quete nos Estados Unidos, solicitando resposta urgente jsô-
bre se aceita as bases que contrapropôs para a temporada
de dez jogos do selecionado brasileiro masculino naquele

pais, durante 30 dias, no período entre 20 de janeiro e 20
de março de 1967.

O convite inicial partiu da entidade norte-americana,

que se comprometia pelas passagens, dentro dos Estados
Unidos, e estada para uma delegação de 15 pessoas, desde
que a CBB respondesse pelas passagens no trajeto Rio—
Miami—Rio. A Confederação contrapropôs aceitando, mas
deseja USS 1 mil por exibição do selecionado brasileiro.
CALENDÁRIO se efetivem as transferências,

as duas jogadoras poderão cs-
trèar no Torneio Rlo-Sâo Pau-
lo, projetado pela CBB pnra o-
mès vindouro.

O Sr. Válter Neumaíer, Dire-
tor de Relações Exteriores da
CBB, declarou que necessita o
quanto antes da resposta da
entidade norte-americana, para
organizar o calendário da pró-
xima temporada, já assoberba-
do com diversas competições in-
ternacionais de vulto. Somente
no setor masculino estão pre-
vistos o Campeonato Mundial,
em abri], no Uruguai, e os Jo-
gos Pan-Americanos, cm agôs-
to. no Canadá.

A temporada nos Estados
Unidos vem sendo encarada pe-
lo setor técnico da Confedera-
ção como de grande interesse,
pois representará excelente tes-
te para a seleção brasileira que
vai lutar pelo tricampeonato
mundial. Confirmada a excur-
são, os jogadores da CBB terão
oportunidade de enfrentar equi-
pes universitárias de renome,
em diversas cidades norte-ame-
ricanas, com chance ainda de
realizar jogos na América Cen-
trai, contra as seleções de Pôr-
to Rico e do Panamá.

O convite da American Ama-
teur Union teria sido aceito de
imediato, se não houvesse o pro-
blema das passagens no trajeto
Rio-Minmi-Rio. Isto fêz com
que a Confederação Brasileira
contrapropusesse a cobrança
da taxa de USS 1 mil, por exibi-
ção, não tendo recebido qual-
quer resposta a respeito, até
agora, o que originou o nôvo te-
legrama do setor de relações
exteriores da CBB.

PUNIÇÃO PARA A AABB

A Associação Atlética Banco
do Brasil, de Natal, fêz grande
empenho em participar do úl-
timo Campeonato Brasileiro de
Clubes Campeões, realizado em
Belém. Os dirigentes da Pe-
deração Norte - Rio-grandense
de Basquetebol chegaram a
enviar telegramas cm tom dra-
mático à CBB, reivindicando a
presença da AABB na compe-
tição, o que acabaram conse-
guindo.

Entretanto, para surpresa ge-ral, a representação do Rio
Grande do Norte não compa-
receu à Capital do Pará nem
deu qualquer explicação à CBB,
até o momento. O Sr. Válter
Neumaier — que representou .
Confederação durante o Cam
peonato — declarou que solicl
tara, em seu relatório, que &
ABB pague a taxa de Ins-
erição, no valor de Cr$ 50 mil.
Vai sugerir também que, após
o pagamento, o clube norte-
rio-grandense seja suspenso um
ano, de campeonatos brasi-
letras.

Para tratar destes assuntos c
também do Campeonato Sul-
Americano de -Clubes Cam-
peões, os dirigentes José Simões
Henrlques e Alberto Cúri via-
jam segunda-feira para São
Paulo. O Rio-São Paulo femi-
nino poderá contar com n pre-
sença do XV de Piracicaba,.
Pirelli, São Bento (Sorocaba)
e Piracicabano, de São Paulo,
além de Flamengo e Botafogo,
do Rio.

O Sul-Americano de Clubes
Campeões já está determinado
para os dias 26, 27 e 23 do
corrente, na Capital paulista,
com a participação de represen-
tantes do Peru, Equador, Para-
guai e do Coríntians, pelo Bra-
sil. Em princípio, todos os jo-
gos deverão ser efetivados no
ginásio do Parque São Jorge, a
exemplo do ano passado, quan-
do o Coríntians sagrou-se cam-
peão. Se repetir o titulo, o
clube paulista ficará habilitado
a disputar o Mundial de Clu-
bes Campeões, em janeiro, na
Itália.

Este país adquiriu o direito
de patrocinar o certame, por-
que o seu representante, o lg-
nes, de Varese, ganhou o I
Campeonato Mundial, em ja-
neiro último, na Espanha.

QUASE CAMPEÃO

São Paulo (Sport Prcss-JB)
— O Esporte Clube Sírio pode-
rá conquistar o Campeonato
Paulista da 1." Divisão Masculi-
na, se derrotar ao Palmeiras,
hoje á noite. Na hipótese ín-
versa, o Palmeiras ficará habi-
litado a uma série melhor de
três de desempate, com o pró-
prio Sírio,

Para surpresa dos entendidos,
o Coríntians não possui mais
condições de obter o título, de-
pois de inesperados insucessos
para o Sírio e o Palmeiras, em-
bora conte em sua equipe com
a base da seleção brasileira:
Vlamir, Amauri, Ubiratã, Rosa
Branca e Renê.

Olimpíadas íoram abertas
no México sem inauguração
oficial e com 2 acidentes

* México (UPI-JB) — As pequenas olimpíadas de 1966
foram abertas anteontem nesta Capital, com dois atletas
sofrendo contusões: o ciclista italiano Morabiato Giorio e
o ginasta francês Christian Deuza, e sem qualquer ato de
Inauguração para evitar que fôsse anunciada a presença
da Alemanha Oriental, com quem o Governo mexicano não
mantém relações e não reconhece como Estado.

A realização destas pequenas olimpíadas destina-se a
verificar até que ponto a atmosfera rarefeita da Capital
mexicana, que tem 2 278 de altitude, poderá afetar na
atuação dos atletas nas Olimpíadas de 1968, náo tendo até
agora nenhum participante reclamado de qualquer dificul-
dade, muito embora a Tcheco-Eslováquia tenha retirado a
sua equipe de ciclismo sem qualquer explicação.

manha Ocidental, 51; Áustria,
três; Bélgica, 10; Bulgária, 11;
Canadá, um; Tcheco-Eslovâ-
quia, 14; Dinamarca, oito; Es-
tados Unidos, 32: Finlândia,
seis; França, 56; Grécia, dois;
Holanda, 10; Hungria, 18; Itá-
lia, 38; Japão, 18; Polônia, 20;
Romênia, 11; União Soviética,
59; Suiça, quatro; Tunísia, dois
e México 278.

Nas pequenas olimpíadas de
1965, vencidas pelos Estados
Unidos, participaram apenas
240 atletas procedentes de 16
países.

Os doze países participantes
deste ano trouxeram 16 cam-^
peões olímpicos e 40 mundiais.

São Paulo (Sucursal) —
O Presidente da Federação
Paulista de Tênis, Sr. Alei-
des procópio. acusou ontem
a Confederação Brasileira
de Tênis de ter dado "a
última palavra em matéria
de ignorância e ausência
total de espírito de hospita-
lidade em relação a visitan-
tes estrangeiros, ao vetar,
inexplicavelmente, a vonta-
de manifestada pelos tênis-
tas norte-americanos de rea-
lizarem uma exibição nesta
Cidade no dia 20".

— A atitude da CBT —
disse o Sr. Alcides Procópio
— causou danos morais e
financeiros à entidade pau-
lista, pois já havíamos pro-
videnciado, por nossa con-
ta, a reforma das instala-
ções da quadra coberta do
Pacaembu, a fim de melhor
recebermos os tenistas dos
Estados Unidos, que preten-
diam realizar algumas par-
tidas aqui, antes de joga-
rem contra a equipe brasi-

UMA FORÇA

PRIMEIRO DIA
No primeiro dia de compeli-

ções, anteontem, os atletas so-
viéticos asseguraram o seu tri-
unfo em ginástica, classificando
19 finalistas, vindo em segundo
a Polônia, que classificou 13.

Em ciclismo a Espanha ven-
ceu a corrida contra o relógio
no percurso de 60 quilômetros,
marcando o tempo de uma ho-
ra, 11 minutes e 46 segundos e
seis décimos, ficando o Mexi-
co em segundo lugar e a União
Soviética em terceiro.

Participam destas olimpíadas
os seguintes paises: Colômbia,
•um atleta; Cuba, 82; Espanha,
28; Alemanha Oriental, 28; Ale-

Ray Floyd lidera torneio de
ôlfe em Las Vegas com

uma só tacada de vantagem
Las Vegas, Estados Unidos (UPI-JB) — O golfista pro-

fissional Raymond Floyd conseguiu ontem, o melhor esco-
re da primeira rodada do Saliara Invitational Tournament,
marcando um cartão de 68 tacadas para os 18 buracos do
Paradise Valley Country Club, seguido de perto pelo vete-
rano Mike Souchak e por George Archer, que deram 69 ta-
cadas.

Jack Nicklaus e Arnold Palmer, que cumpriram a ro-
dada inicial com o mesmo resultado, 71 tacadas — exata-
mente o par da cancha — queixaram-se bastante dos for-
tes ventos que tiveram de enfrentar e que chegaram a
atingir a velocidade de 25 milhas por hora. O torneio, que
termina domingo, está sendo jogado em memória de Tony
Lema, morto há 3 meses.
COMO ESTÃO

Os principais colocados, pc-
la ordem, depois da rodada de
ontem,. em Las Vegas, foram
os seguintes profissionais:. 1.°
Raymond Floyd, 68 tacadas;
2." empatados, Mike Souchak e
George Archer, 69; 4.° empa-
tados, Dave Hill, Jacky Cuplt,
Bert Yancey, Ken Still e Ro-
ger Ginsberg, 70; 9.° empa-
tados, Jack Nicklaus e Arnold
Palmer, 71 tacadas.

Embora satisfeito com seu
escore, Nicklaus disse que o
vento o prejudicou:— Da maneira como batia
na bola — explicou êle — che-
guei a pensar em fazer um
66, tranqüilamente. O vento,
porém, veio nos segundos no-

l Vasco vence Fia por 64 a 59
na abertura da Copa Bôscoli

HOMENAGEM AOS
CAMPEÕES

O programa Basquetebol em
Foco, que o radialista Noli
Coutinho apresenta diàriamen-
te na Emissora Continental,
homenageará hoje, a partir das
21h30m, os jogadores, técnico
e demais dirigentes do Bota-
íogo, responsáveis pela con-
quista do Campeonato Carioca
Masculino da _.'." divisão.

A programação, de caráter
festivo, será transmitida dire-
tamente da sede social do Bo-
tafogo, na Avenida Venceslau
Brás, seguindo-se um coquetel
oferecido pelo clube.

TRANSFERÊNCIAS
COGITADAS

As equipes femininas do Fia-
mengo e Botafogo poderão ob-
ter os reforços de Nadir e Dar-
ci, respectivamente, ambas per-tencentes ao Clube Pirelli e à
seleção paulista, sendo que a
primeira tem integrado tam-
bém a Seleção do Brasil. Caso

O Vasco conquistou boa vi-
tôriai sôbre o Flamengo, ontem
à noite, no ginásio do Clube
Municipal, no jogo principal
de abertura da .Copa Gerdal
Bôscoli, reagindo no segundo
tempo para vencer com o pia-
car final de 64- a 59, enquanto
na preliminar o Botafogo ven-
ceu o Fluminense por 69 si 57.

A renda somou Cr$ 305 000
e as partidas tiveram aceita-
vel nivel técnico. Os juizes José
Nogueira Macedo e Paulo dos
Anjos, na preliminar, e Di-
lermando José de Castro e Be-
nedito Bispo Conceição, no jô-
go principal, tiveram boa atua-
ção. Completando a rodada,
Tijuca e Mackenzle jogam hoje
no ginásio do Tijuca.

PRELIMINAR

O Botafogo esteve sempre
melhor, mas não se empenhou
muito no primeiro tempo, que
terminou no empate de 29 a
29. No segundo tempo, o Bota-
íogo pôs 10 pontos de frente,
em 45 a 35, e mais por displi-
cêncla dos «eus jogadores, o

Fluminense passou em 47 a 45,
Depois disso, o Botafogo vol-
tou a dominai- o jogo e ven-
ceu facilmente por 69 oi 57.

Jogaram e marcaram: Bota-
íogo — Oto 18; Aurélio 16, Ilha
15, Barone 8, Gato 8, Edinho
2, Luís Amaro 2, Raimundo e
Pedro Ernesto. Fluminense —
Lulsinho 24, Nilton 8, Jcsé Ro-
berto 8,Robertinho 7, Rubinho
6, Mascarenhas 2, Dudu 2 e
Afonso.

PRINCIPAL

O Flamengo esteve melhor
no primeiro tempo, explorando
a velocidade nos contra-ata-
ques, virando o jogo com -o
placar de 28 a 24 a seu fa-
vor. Com Zecão pendurado e
Pelxotinho machucado, piorou
no segundo tempo e o Vasco,
que voltou com outra dispesi-
ção, chegou à vitória por 64
a 59.

Jogaram e marcaram: Va.ip
— Paulista 17, Sérgio 14, Tenk
tativa 12, Douglas 11, Fernan-
do 6, Leonardo 2, Carneirinho
2. Flamengo — Coqueiro 17,

leira, em Porto Alegre, pela
Taça Davis.
SEM RESPOSTA

O Presidente da Federação
Paulista informou que, já
estava acertada a pequena
temporada dos norte-ameri-
canos no dia 20, faltando
apenas para a realização dos
jogos a devida autorização
da Confederação Brasileira,
de Tênis, que até o momen-
to ainda não deu qualquer
resposta ao ofício que a FPT
enviou pedindo a permissão.

— Os nossos esforços —
afirmou o Sr. Alcides Pro-
copio — visavam não só a
um justo propósito de pro-
mover o esporte brasileiro,
como ainda proporcionar aos
afiecionados do tênis — que
não teriam condições de as-
sistir aos jogos pela Taça
Davis — a oportunidade de
ver de perto as melhores ex-
pressões do tênis norte-
americano.

A exibição dos jogadores

dos Estados Unidos se da-
ria nesta Cidade no dia 20,
antes que a equipe daquele
pais, que enfrentará o Bra-
sil por uma das semifinais
interzonas da Taça Davis,
viajasse para Buenos Aires,
onde irá jogar o Torneio In-
ternacional da Argentina,
antes de seguirem para Pòr-
to Alegre.

— É isso que a famigera-
da Confederação Brasileira
de Tênis dá como recorri-
pensa aos nossos esforços em
favor do tênis no País — en-
cerrou o Sr. Alcides Pro-
copio.
NOTA OFICIAL

Quanto á exibição dos
norte-americanos no Rio,
que deveria se realizar dia
17 ou 18, mas que foi defi-
nitivamente cancelada, em
virtude do parecer contrário
da CBT ao pedido de licen-
ça oficializado pela Fe-
deração Carioca, o Presi-
dente da entidade, Sr. Ga-

briei de Figueiredo, distri-
buiu à imprensa a seguinte
nota oficial:

A Federação Carioca de
Tênis comunica que a. Con-
federação Brasileira de Tê~
nis negou a permissão para
que os tenistas norte-ameri-
canos, que formam a equipe
dos Estados Unidos na Copa
Davis, se exibam no Estado
da Guanabara, dia 17 do
corrente conforme já havia
sido acertado.

A Federação Carioca de
Tênis não aceita como bas-
tante válidas as razões da
CBT, não podendo, sobre-
tudo, concordar com o espi-
rito que ditou o parágrafo
sétimo da comunicação ofi-
ciai da referida Confedera-
cão. em seu ofício de nume-
ro 553/66.

A tênis carioca sofre as-
sim outro prejuízo ao ser-
lhe negado o direito de
promover uma apresentação
com os foros da que fora de-
cidida.
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Américo Santarelli é tuna das forças muis respeitáveis no mundo submarino. Agora está na Venezuela defendendo o prestigio do Brasitt
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CAÇA SUBMARINA
Yllett Kerr

ve e o meu escore, comparado
com as dificuldades que enfrei-
tei, até que foi bom.

Billk Casper, o lider em prê-
mios do ranking e o jogador
que mais vitórias conquistou
nesta temporada da PGA, ter-
minou a primeira rodada com
73 tacadas — duas acima do
par.

— Não posso culpar o vento
pelos meus erros — comentou
éle. Consegui sempre chegar
aos greens e foi aí que perdi
strokes. Meus puttings foram
desas trosos e tiraram-me a
chance de obter melhor escore.

Os golfistas Ken Towns e
Juan Chi Chi Rodríguez, com
136 tacadas, foram os ganha-
dores do Pro-Amateur, dispu-
tado anteontem.

BRASIL MERGULHA INO CARIBE
O MUNDO DIVERTIDO DE ARDUÍNO
SCOTT CARPENTER É O MAIOR
UMA DUVIDA QUE VAI FICAR

Zecão 2, Marcelo 11, Válter
10, Montenegro 3, Peixotinho
2, Paulo César 2, Chocolate 2,
Gabriel e Pará.

Santos vence
o Comercial
por 7 a 5

São Paulo (Sucursal) —, O
Santos — com Pele, que não
marcou — venceu o Comercial
por 7 a 5. ontem à noite,
em Vila Belmiro, com quatro
gols de Coutinho e três de To-
ninho, contra os de Paulo Bim
(2), Luís (2) e Jair Bala, de-
pois de 3 a 2 para os visitantes
no primeiro tempo, em partida
que rendeu CrS 13 741 000.

O Palmeiras manteve a lide-
rança do Campeonato com vi-
tória fácil sôbre o São Bento,
no Pacaembu, por 3 a 0, gols
de Servílio (2) e Ademar, com
renda de Cr* 11 437 OOO.

Com duas provas de regime eli-
minatório, a CBD escalou a equipe
brasileira para o Sul-Americano de
Caça Submarina: Lúcio Lenz, Améri-
co Santarelli, Leopoldo Noronha e
Carlos Jório, chefiados por Amilar
Vieira, Presidente da Federação Flu-
minense, formam a turma do Brasil,
3esde ontem em Caracas. Já tricam-
peão, o Brasil vai mergulhar nas
águas- da Venezuela em busca de um
juarto título que, de antemão, parece
fácil. Não figura na equipe o bicam-
peão sul-americano Pedro Correia de
Araújo. As provas na Venezuela co-
meçam dia 15 e terminam dia 16.

A saída de mais esta equipe bra-
sileira merece comentários, já que em
matéria internacional o Brasil está
nos melhores índices de presença.
Esta presença não quer dizer que o
País tenha se saído vencedor muitas
vezes. Mas já tivemos duas vezes o ti-
tulo mundial individual. Por três vê-
zes consecutivas, no sul-americano
por equipes, e por três vezes t.ambém,
no continental, categoria individual.
Assim se vê que o Brasil tem uma
presença bem marcada nas coisas da
caça submarina internacional, onde
no campo da caça pura seu cartaz é
de primeira.

A turma que agora enfrenta, na
Venezuela, mais esta competição, que
entre outras tem noticiário meio vago,
é boa e até certo ponto das melhores.
Tanto Santarelli como Lenz são ho-
mens de grande experiência interna-
cional e podem dar à prova.uma lar-
ga contribuição. Carlos Jório, qúe íoi.
ao Taiti no último mundial, é caça-
dor de categoria e já tem demonstra-
do várias vezes ser um homem que
não brinca em competições. Leopoldo
Noronha, da famosa turma do Clube
do Canal, é outro elemento que pode
ajudar uma vitória; sabe competir,
é o mais moço e por isso mesmo uma
presença correta.

Na chefia da delegação vai o an-
tigo submarinista Amilar Vieira, de
Niterói, que sem ser um nome nas li-
des internacionais, tem as qualida-
des do equilíbrio e da seriedade. Ami-
lar Vieira pode vir a ser um ótimo
chefe apesar da falta de .experiência
no campo; no Brasil já mostrou que
é um líder.

Cabe ainda sôbre a criação de
mais esta equipe uma pergunta. — E
a SUDEPE?

Será que a SUDEPE controlou o
peixe que foi arpoado em Maricá nos
dois dias de competição?

Tendo controlado ou não a SU-
DEPE ainda está causando as maio-
res preocupações com sua portaria.

Variadas

A nota mais engraçada da sema-
na íoi a prisão de Arduino Colasanti.
apanhado.dirigindo sem carteira. Ago-
ra que é ator áe cinema, Arduino está
recebendo as bênçãos da fama: se é
preso, sai a notícia com seu nome no
titulo; se anda solto, o apontam como
o louro Qtie enfeita a revista Manche-
te. Enquanto isso tudo acontece, o
submarinista Arduino vai explicando
aos atnigos que tem carteira, mas ela
está em Niterói.

Scott Carpenter, o astronauta que
agora é oceonauta, foi considerado o
submarinista do ano. O título de Car-
penter foi-lhe outorgado pela Sea Ra-
vers de Boston, durante o 12° Simpo-
sium de Arte e Ciência do Mundo
Submarino, ao qual compareceram os
maiores nomes mundiais na matéria.
O prêmio dado a Carpenter se deve
principalmente às provas feitas du-
rante seus trinta dias na Sea-Lab II.
no Pacifico.

0 Depois de despachar para a Ve-
nezuela a equipe brasileira, a ofici-
na de Ipanema, dn já famoso Eduardo

Teixeira, voltou ao normal. Sem -.$;
deixas de última hora a oficina está
¦prontapara atender a todos e já pen±
sa na era Cressi. Conforme já noti-,
ciamos, tôda a linha Cressi, italiana^
vai ser encontrada em Ipanema, it.tr
cluindo-sc os aparelhos autônomos.''*

Mondo Sommerso está mostrando
a seus leitores uma reportagem assi-
nada por Roberto Merlo, fotografada
dentro de uma câmara de morte para
tunas. As tunas e peixes-espada, gi\,
gantescos e muito bem fotografados^
dão à matéria inna extranha áimen-
são. As fotos de um pelxe-espaãa fe-
rido, mas atacando um mergulhador;
são impressionantes por dois aspec-
tos: primeiro, pela perfeição da foto-
grafia, e segundo, indiscutivelmente,
pela dúvida da veracidade. O peixe
aparece sendo ferido por um tiro de
Lupara — cartucho explosivo — e lo-
go depois atacando. A legenda explica
que mesmo com a impressionante fe-*,
rida do tiro o peixe ataca. Sem que*
rer desmentir os profissionais dà
Mondo Sommerso preferimos ficar
com a dúvida.

O Começa neste fim de mês a co-í
çtí, ou melhor, a pesca ao marlin nas
águas azuis da plataforma }ro7itel-,
ra ao Rio. Mais tima vez o JORNAÜ
DO BRASIL estará junto ao Iate Clu-*
be do Rio ãe Janeiro na grande tem-
porada dos peixes de bico. Os pesca-
dores mais ativos como o campeão
Hebert Renaux já tem tudo pronto
para a primeira viagem ao mar azul.

De volta ao Rio, depois de mais
uma temporada em Mato Grosso, o
nosso amigo João Borges, campeão
carioca de caça submarina.
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Mário fica porque Tim

gostou do seu empenho

DISPOSIÇÃO

Mário será mesmo o pon-
ta-de-lança do Fluminense
na partida de amanhã _
tarde, contra o Bonsucesso,
pois confirmou sua escala-
ção no apronto de ontem à
tarde, não tanto porque te-
nha Udo uma ótima atuação
técnica, mas porque, segun-
do o técnico TJm, mostrou o
empenho que vinha lhe fal-
tando das outras vezes.

O Fluminense não muda-
rá assim em nada a equipe
que perdeu para o Bangu,
continuando também Rober-
to Pinto no meio de campo,
e no gol Vitorio já confir-
mou sua permanência, pois
cedeu bastante a inchaçáo
no cotovelo e talvez êle pre-
cise apenas fazer unia nova
punção amanhã de manhã,
para extrair o acúmulo de
liquido sinovial.

QUEM TREINOU

O time titular treinou on-
tem com Vitorio (Márcio),
Oliveira, Caxias, Altair e
Bauer; Denílson e Roberto
Pinto; Amoroso, Samarone
(Jardel), Mário e Lula. O
treino durou uma hora e
cinco minutos, tempo corri-
do, contra os aspirantes e
depois os reservas, e os ti-
tulares venceram por 4 a 3.
Lula (3) e Oliveira marca-
ram para os titularei;, fa-
zendo Américo o gol dos as-
pirantes e marcando depois
Aécio e Sidnei para os re-
servas.

Marcando os três gols,
Lula foi, juntamente com
Oliveira, a melhor figura
dos titulares. Outro que es-
teve bem foi Samarone, rea-
llzando não apenas jogadas
bonitas mas, sobretudo, mos-
trando um grande empenho,
inclusive na disputa de bola
dentro da área, onde sabi-
damente êle rende menos

do que no melo de campo.
Mário e Amoroso estiveram
em nível mais baixo, aliás
em grande parte, porque a
atual organização de jogo
da equipe .congestiona mui-
to a área, dificultando o
trânsito dos pontas-de-lan-
Çíl

Na verdade o time do
Fluminense treinou, ontem,
todo multo pelo mioío da
área, de maneira que, quan-
do Amoroso ou Mário, por
exemplo, conseguiam liber-
tar-se do marcador, encon-
travam logo a cobertura em
cima. Apenas quando Má^
rio ou Lula fogem para a
ponta encontram liberdade
de ação, liberdade essa que,
por outro lado,- existe sem-
pre para Oliveira, quando
ele desce pela ponta que
Amoroso abandona, permi-
tindo-lhe boas jogadas.

SEM MISTÉRIO

Depois do treino, Tim con-
firmou que não haverá mo-
clificação alguma na equipe
do Fluminense.

— Mário vai jogar mes-
mo — disse o técnico. Por
outro lado, substituí Sa-
marone por Jardel apenas
para continuar a preparar
taticamente o time para o
caso dessa modificação vir
a se fazer necessária, num
caso de contusão. Afinal te-
mos os jogadores no nume-
ro da conta do chá e preci-
samos estar preparados pa-
ra tudo.

Outra troca feita por Tim,
quase ao final do treino, foi
a de Altair por Denílson, re-
cuando êste para a linha de
zagueiros e avançando aqué-
le para o melo de campo.
Tim, entretanto, falando de-
pois do treino, despiu esta
sua manobra de qualquer
roupagem estratégica."

— Não estou tramando
nada. Acontece apenas que
Denílson queixou-se de can-
saco ao final do treino e co-
loquei-o atrás para êle poder
se poupar.

Tim se mostrava satisfei-
to e marcou para hoje um
treino recreativo, na parte
da manhã. A tarde os joga-
dores irão a um cinema,
talvez ao São Luís, ver Ca-
cada Humana, ou então ao
Veneza, assistir Arabesque.
Quem, porém, não estava
alegre, depois do treino, era
Samarone. O atacante pre-
tendia pedir dispensa da
concentração, para estudar
na casa de um amigo, pois
hoje à tarde tem prova na
Faculdade de Engenharia.
Antes mesmo de ouvir o pe-
dido, entretanto, Tim já dis-
será que nâo ia conceder a
licença.

— O colega de Samarone,
se quiser, que vá estudar
com êle na concentração.

MAIS UM

O Sr. Dilson Guedes, Vi-
ce-Presidente de Futebol,
recebeu ontem telegrama do
Sr. Ribamar Silva, Presiden-
te do Ceará Sporting, comu-
nicando que chegará hoje
ao Rio o técnico do clube
para discutir o empréstimo
do ponta-de-lança Fernan-
do Carlos, por três meses e
CrS 5 milhões.

O Fluminense, contudo, so
se interessará pelo emprés-
timo se Fernando Carlos
não tiver disputado ainda
nenhuma partida do retur-
no do Campeonato Cearen-
se e puder, assim, ser apro-
veitado ainda êste ano.
Quanto a Neves, deverá as-
sinar hoje contrato, na ba-
se de CrS 450 000 por mês,
até o fim de seu empréstimo
por três meses.
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O treino do Fluminense não melhores, mas agradou pelo entusiasmo dos jogadores

/

È uma questão de confiança,
a satisfação que o cigarro
Luiz XV me dá traduz o
modo simples... natural...
otimista oomo encaro a vida. •

LÜIZW
Cia. de Cigarros Souza Cruz
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D. Autônomo
leva seleção
para Africa

Com a promessa de uma
diária simbólica de um dó-
lar e a esperança de ter a
mesma sorte de Cané — que
numa excursão como esta
ganhou um contrato na Itá-
lia — os jogadores da sele-
ção do Departamento Auto-
nomo seguiram ontem para
Dacar, a fim de iniciarem
uma série de 12 partidas na
Africa, com possibilidade de
mais 12 na Europa.

O Departamento receberá,
por partida, 200 dólares, sen-
do o contrato feito através
do empresário Elias Zacour.
Viajaram 18 jogadores.

-Na grande área
Ar mundo Nogueira

Para orgulho do pessoal do Fluminense:
Chico Buarque de Holanda, compositor da
B anâa e outras canções excelentes, que en-
cantam a praça é torcedor roxo do Fluminen-
se. /// Um pecado imperdoável do documen-
tário da Taça do Mundo: Pele não aparece,
nem mesmo em segundo plano. As vedetes são
o inglês Bobby Charlton e as seleções da Co-
réia, da Inglaterra, da Argentina e Alemanha.
O diretor é o turco Abidine Dino, que viveu
na Rússia e trabalhou com o cineasta Eisens-
tein. /// O principal jornal do Haiti dedicou
um editorial de louvação ao Brasil pelo 7 de
setembro, destacando a importância da data,
citando Pedro I, o Brasil, os Estados Unidos,
a América Latina e concluindo: "Nesse dia
feliz, formulamos votos de êxitos contínuos à
Grande Nação que teve a glória de ver nascer
o extraordinário Pele". /// A delegação do
time do Botafogo telefonou de Buenos Aires,
ontem de manhã, pedindo que o médico Lidio
Toledo comparecesse ao Galeão para ali mes-
mo iniciar o tratamento de contusões sofridas
em Mar dei Plata por Gérson, Cao e Leõnidas,
todos três ameaçados de não jogar contra o
Flamengo, amanhã ã noite. /// Uma brinca-
deira de grande risco para os jogadores do
Flamengo: contou-me alguém que um dos
passatempos da concentração corre por conta
do goleiro Franz e do atacante César: César
fica de cigarro na boca e Franz, de espingarda
de chumbinho, atira para cortar o cigarro no
meio. A ser verdade a história, deve o Fia-
mengo, no mínimo, escalar César no goleiro,
pela coragem, e Franz, na linha para expio-
rar-lhe a pontaria. Ou então proibir a brinca-
deira. /// Espetacular a arrancada do Santos,
no campeonato paulista: há vinte dias, o Pai-
meiras era primeiro e o Santos, nono, da ta-
bela, hoje, o Palmeira continua na frente, com
o Corintians, mas o Santos, já subiu para
quinto lugar, com seis pontos de diferença,
apenas. /// Uma fofoca vascaína: relações es-
tremecidas entre brasileiros e uruguaiosvdo
time: Danilo Menezes e Méndez não estariam
nas boas graças do resto da equipe. /// Do-
mingo, o jogo Fluminense-Bangu foi realizado
com bola branca: uma beleza. Tomara que te-
nha sido de caso pensado porque a bola bran-
ca enriquece muito mais o jogo, a par de faci-
litar a imagem nas gravações de video-tape.
Êsse aspecto deve ser levado em conta porque,
nas circunstâncias atuais, a televisão contri-
bui efetivamente para a maior e melhor di-
vulgação do futebol. /// Cena de arquibanca-
da num desses jogos pequenos, se não me
engano, Madureira e Bonsucesso: ao ouvir o
alto-falante anunciar a renda de 29 mil cru-
zeiros, um crioulo comentou amolado: "Ora
bolas, isso eu tenho no bolso". /// Parece ab-
surdo mas não é: a reivindicação de aumento
do preço dos ingressos do futebol é uma neces-
sidade. Posso imaginar o sacrifício que isso re-
presentaria para uma população que vive de
salários congelados mas a verdade é que São
Paulo, que é o mercado rival, está engulindo o
Rio rapidamente. O mesmo público rende em
São Paulo três vezes mais que no Rio, dando
a impressão de que o paulista gosta mais de
futebol que o carioca. Não é nada disso, ape-
nas o amor do carioca pelo futebol é muito
mais barato que o do paulista.

Penarol alonga festa e
Real pensa na revanche

Montevidéu (De Olciemário
Touguinhó, especial para o
JORNAL DO BRASIL) — Com
uma íesta que se prolongou
até as primeiras horas de on-
tem, o povo cantando nas ruas,
casas embandeiradas e milha-
res de automóveis buzinando
bem no centro da Avenida 18
de Junho, os uruguaios come-
moraram a vitória áo Pefiarol
sôbre o Real Madri, cuja de-
legação voltou anteontem mes-
mo ao seu pais, já pensando na
revanche do dia 2C.

Os espanhóis, no vestiário do
Estádio Centenário cu já no
aeroporto, comentavam c o m
tristeza a derrota, todos se
queixando do mau estado do
campo, alguns alegando qué a
bola uruguaia é muito leve, ou-
tros achando que o juiz náo
podia ter deixado de expulsar
Spencer — já que tomara esta
medida com Pachin — mns
não havendo .restrições ao Pe-
fiarol, equipe que o técnico Mi-
guel Mufioz diz ser excelente.

FESTA ANTES

Todo o ambiente' foi devida-
mente preparado para a come-
tnoração que durou até ontem,
como se os uruguaios previs-
sem o sucesso do Penarol fren-
te ao Real Madri. Antes mes-
mo da partida, centenas de
torcedores organizavam-se, uns
com tambores e taróis, outros
com imensas bandeiras do clu-
be. Todos contaram, minutos
antes do inicio da decisão do¦ mundial de clubes, o bonito
hino do Pefiarol: acredita-se
que a estas manifestações se
tenham associado torcedores de
outros clubes.

O Pefiarol pagou um prêmio
de 1 500 dólares a cada joga-
dor e deu-lhes dois dias de
descanso, marcando para do-
mingo, dia 23, a viagem até
Madri, onde será disputada a
segunda partida. Dirigentes,
técnico, jogadores e torcedores
— sobretudo estes, que espera-
vam bem menos do Penarol,
em virtude dos seus últimos
resultados no Campeo nato
Uruguaio — receberam a vitó-

ria com os olhos já preses no
titulo.

IMPRENSA ELOGIA

Da Espanha, chegaram co-
mentários elogiosos da impren-
sa à atuação dos uruguaios:"Pefiarol reagiu com toda a
sua garra", "Justa vitória do
Pefiaorol", "Magnífica partida
des uruguaios" — são algumas
das manchetes espanholas de
ontem. O jornal especializado
Marca assim comentou a par-
tida:

"O primeiro ato do mundial
de clubes teve um justo ven.
cedor: o Penarol. A coragem
demonstrada pelo Real Madri
não foi suficiente para recor-
dar suas atuações anteriores.
Tudo andou bem para o'Pefia-
rol, enquanto o Real não teve
sorte nos momentos decisivos
da partida."

Mais otimista, El Mundo
Desportivo ressaítai: "Monte-
vldéu leva a Lausane" — que-
rendo com isso dizer que, ago-
ra, resta ao Real vencer a se-
gunda partida, parai então de-
cidir o titulo naquela cidade
suiça.

URUGUAI VIBRA

Já a Imprensa uruguaia, co-
mo não podia deixar de ser,
leva mais adiante o seu en-
tusiasmo: "Já temos metade
da Taça", "Merecíamos mais
gols", "Brilhou o campeão das
Américas". "Pefiarol devorou
Real", "Velocidade e precisão
de Spencer em dois gols sen-
sacionals", "O Real dormiu
aqui; o Penarol teve futebol,
tempera e força" — são as
manchetes.

La Manana situa a partida
em termos de "glória nacio-
nal", EI Popular acredita que
o Pefiarol teulia "subido nova-
mente e conquistado, em mais
da metade, a Taça", enquanto
EI Dia comenta yue o "Penarol
parece ter • acumulado forças
para derrotar o campeão euro-
peu, já que não vinha jogando
bem nas partidas da têmpora-
da uruguaia".

Num avião da Air France, *
delegação dó Real Madri vol-
tou- à Espanha horas após a
partida. Seu Presidente, San-
tiago Barnabeu, falava pouco,
lamentando a falta de sorte.
A chuva, molhando um campo
normalmente irregular, foi
apontada por todos como pre-
judicial ao Real.

Perdi um gol feito, justa-
mente porque a bola, batendo
numa irregularidade do cam-
po, fugiu-me dos pés — disse
Serena.

É possível que isso tam-
bém tenha acontecido no pri-
meiro gol — acrescentou o go-
leiro Bettancourt. Parece-me
que Spencer não chutou como
queria, e a bola, tocando numa
depressão do terreno, mudou
de rumo.

Zoco comentava seu nervo-
sismo e o dos companheiros,
também se queixava do campo
e da bola, esta "mais leve do
que a espanhola". Os espa-
nhóis não se conformaram
muito com a expulsão Isolada
de Pachin, pois também Spen-
cer, segundo eles, deveria ter
saído.

NÔVO JOGO

Miguel Mufioz já está pen-
sando na partida do dia 26,
conforme declarou antes de
embarcar, mas ainda não de-
cidiu quais as alterações que
fará na equipe. É provável que
Gento, se estiver recuperado
de uma contusão, substitua
Bueno na ponta esquerda. Fal-
tando duas semanas para a
revanche, é nela que estão
pensando agora os espanhóis.

Roque Máspoll, técnico do
Pefiarol, acredita que sua equi-
pe possa, pelo menos, empatar
com o Real Madri na próxima
partida, o que lhe assegurará
o título pela segunda vez. Fi-
cou multo satisfeito com o re-
sultado e mais ainda com a
atuação dos seus jogadores,
reconhecendo ter sido "supe-
rior- a qualquer expectativa e
sinal de que o Pefiarol não
está tão ruim quanto se
pensa".



Arquibancada fora do Maracanã passou para 2 mil
PERDÃO COM MULTA

Oldair pediu desculpas a Zezé, foi perdoado pela indisciplina, mas a multa íoi mantida

Bangu vai pedir uso da
lei antidoping a partir
do jogo contra o Vasco

O Presidente do Bangu, Sr. Eusébio de Andrade, disse
ontem que vai pedir o uso da lei a.nü-ãopping a partir do
jogo de depois de amanhã, contra o Vasco, tendo como
principal objetivo impossibilitar a propagação do uso de
estimulantes no futebol carioca, "como acontece em ou-
tros centros esportivos".

O dirigente declarou não ter tomado essa atitude há
mais tempo por receio de ser mal interpretado, ressaltan-
ao que não desconfia das intenções do Vasco, mas quer
precaver-se desde já contra o fato de algum time jogarcontra o Bangu utilizando jogadores estimulados pordrogas.

LEI A CUMPRIR

O Sr. Eusébio de Andrade
disse, ainda, que. há muito o
Bangu vem objetivando "aca-
bar de uma vez por todas com
o emprego de estimulantes", e
que é um dos principais res-
ponsáveis pela lei em vigor,
que dá direito a um clube de
exigir exames ántl-dopirig, des-
de que o pedido .seja enviado ã
Federação, 48 horas antes de
cada jogo.Preferia que o Vasco ou
qualquer outro adversário- do
Bangu íôsse o primeiro a pe-dir o cumprimento da lei mas,
como não sei se eles pensamcm agir assim, me precavenhodesde já, fazendo com que ela
seja cumprida — declarou.

O Presidente voltou a co-
mentar a acusação que se faz
quanto ã utilização de estimu-
lantes pelo Bangu:

Esse boato não me causa
o menor aborrecimento, poissei que parte de quem deseja
prejudicar meu clube. Aconte-
ce que o moral dos jogadoresestá muito elevado para queeles se preocupem com essasnoticias. O Bangu é um time
que corre muito porque é cons-tituido, na maioria, de jogado-res jovens e de bom preparofísico, que lutam e estão dis-
postos a vencer o Campeonato
deste ano.

NOVA ALEGRIA

Também as arbitragens vemsendo motivo de satisfação pa-ra o Presidente do Bangu, queas considera bem melhor des-de que, após o jogo Vasco xBangu, pela Taça Gunnabara,
encaminhou-se à Federação e
pediu que tomassem providên-cias a fim de não mais se re-
peto arbitragens "que têm ounico objetivo de prejudicar oBangu".

O Presidente acha que ago-ra o seu clube vem sendo en-carado com seriedade, e porisso mesmo houve uma modi-ficação no modo pelo qual os
juizes apitam os jogos do seuUme.

Isso vem provocando brin-cadeiras de sua parte, tendodeclarado:
• — A arbitragem do jogoBangu x Fluminense não podee nem deve ser considerada

boa, pois saiu da linha nor-mal, que é prejudicar o Bangu
O Presidente acha que sem-

pre, no returno dos campeo-natos, o Bangu começa a ser
prejudicado em favor de equl-
pes que possuem maior torci-da e que levem maior públicoao Maracanã.

Embora prefira que os Jo-
gadores treinem com a tem-
peratura alta, a fim de se ha-
bituarem no Maracanã, nos
dins quentes, o técnico Alfrc-
do González ficou satisfeito
com a temperatura mais baixa
de ontem pela manhã, e apro-
veifou para dirigir um indivi-
dual, onde exigiu mai.s do que
nos anteriores.

Paulo Borges foi o único pou-
pado, por ter levado uma pisa-
da no treino de dois toques de
anteontem, mas o jogador de-
clarou que quase não sente na-
da, não constituindo problema
para o jogo de depois de ama-
nhã, sendo certa sua presença
no coletivo de hoje.

Terminado o individual de 40
minutos, houve outro dois to-
ques de 30, cm que não toma-
ram parte Cabraizinho, Luís
Alberto, Ari Clemente e Oci-
mar, o primeiro porque sòmen-
te hoje vai ser liberado peloDepartamento Médico e os ou-
tios para não perderem peso.

Cabraizinho participou de to-
do individual e depois ainda
chutou algumas bolas a gol,não sentindo mais nada no lo-
cal da contusão.

TIME SAI HOJE

Alfredo González disse queainda não tem idéia sóbre a
escalação do time, o que deci-
dirá após o apronto de hoje
pela manhã, pois a equipe so-
frerá modificações dependendo
da confirmação da presença de
Cabraizinho. Se êste jogar, é
bem provável que saia Jair ou
Ocimar, pois o técnico gostouda atuação de Aladim. Caso
não jogue, o time será o mes-
mo que enfrentou o Fluminen-
se. mas tudo indica que Cabral-
zinho formará com Norberto adupla de pontas-de-lança doBangu.

O técnico informou, ainda,
que vem treinando o time paraque êste fique habilitado a jo-gar dentro de diversos sistemas
e possa surpreender os adver-sários. Contra o Vasco a táti-ca poderá ser modificada, poisGonzález acha suas caracteris-
ricas bem diferentes das doFluminense, mas disse que de-
pendendo ou não da escalaçãode Cabraizinho, pode usar omesmo sistema do último jogo.

Aceita, inclusive, a possibili-
dade de instruir o time para
jogar como nos primeiros jogos
do Campeonato, isto é, bem
ofensivamente.

Zezé aceitou desculpas de
Oldair mas manteve multa
que havia pedido ao clube

O zagueiro Oldair desculpou-se omitem com Zezé Mo-
reira, a respeito da discussão que travaram durante o
coletivo de anteontem, argumentando que tem andado
nervoso com problemas particulares, mas o técnico, .de-
pois de aconselhá-lo, afirmou que manterá o pedido de
multa, "pois não suporto indisciplina".

Antes do treino de ontem do Vasco, os dirigentes de
futebol Antônio Monteiro e Antônio Calçada conversaram
demoradamente com Oldair. O jogador, logo em seguida,
íoi falar a sós com Zezé Moreira, a quem expôs a situação.
O técnico aceitou as desculpas e o jogador ficou satisfeito.

O Vnsco realizou ontem in-
dividual e treino tático. No in-
dividual, Zezé organizou ape-
nas exercícios para os mús-
culos dp tórax e pernas, du-
rante 30 minutos. Danilo, com
dores no joelho direito, e Cé-
lio, que chegou até a lazer rn-
diograíia do tornozelo direito,
porque está com o local um
pouco inchado, treinaram à
parte, fazendo exercidos para
os membros superiores e
tronco.

Depois, ambos participaram
do treino tático, onde o técnico
procurou instruir os jogadores
em diversas jogadas ofensivas.
Zezé ocupou apenas a metade
do campo e armou o sistema
ofensivo do Vasco, com Ol-
dair, pela direita. Maranhão
e Salomão no meio e Méndez
na esquerda, ensinando vários
lançamentos para os atacantes
penetrarem na defesa, que es-
tava armada com zagueiros re-
servas.

CORINGA-Ê VANTAGEM

Contou Oldair que Zezé Mo-
reira, antes mesmo de ouvi-lo,
disse que seu modo de traba-
lhar é gritando com os joga-
dores para que façam as coisas
certas.

Isto não pode íazer com
que você fique mellndradó.
Ainda mnis você, Oldair, queme conhece desde o tempo do
Fluminense — disse.

O treinador também quis sa-
ber dos problemas particulares
do jogador, principalmente, se
se prendiam a questão finan-
ceira, pois soube que Oldnir
queria vender seú carro. O za-
gueiro, porém, explicou que não
é questão de dinheiro e sim de
doença na família, contando
detalhadamente o que está se
passando.

Aníes que a conversa termi-
nasse, Zezé fêz questão de sa-
ber de Oldair se não estava
realmente aborrecido por jogar
na lateral direita. E o joga-
dor respondeu:

Para mim não tem impor-
tância jognr nesta ou nnquela
posição. Pelo contrário, acho
que a vantagem do coringa é .
que joga sempre, pois tem sem-
pre um buraco pan}, tapar na
formação da equipe.

COMPREENSÃO

O caso foi dado por encer-
rado, mas Zezé Moreira fêz
questão de dizer a Oldair queo pedido que íizera à Direto-
ria para multá-lo será man-
tido.

Você mesmo sabe que er-
rou e merece a punição —- con-
cluiu.

O Sr. Antônio Calçada afir-
mou que já decidiu que a mui-
ta de Oldair será de 20 porcento e, como Zezé não man-
dou suspendê-la, éle terá des-
contado Cr$ 160 mil dos 
CrS 800 mil-que recebe mensal-
mente.

Oldair não reclamou da mui-
ta. E esclareceu:

Só posso atribuir a minha
atitude ao calor, que me es-
quentou a cabeça. Seu Zezé
tem sido um verdadeiro pai e
não posso me queixar dele de
jeito algum.

Todos os jogadores da equl-
pe também ficaram contentes
com o desfecho do caso e Ol-
dair chegou até mesmio a agra-
decer a Brito a sua lnterferên-
cia, por ter ido falar com Zezé,
procurando contornar a si-
tuação.

Hoje o Vasco realizará um
treino de conjunto, onde o
técnico pretende confirmar a
escalação da equipe para do-
mingo, com Edson. Oldnir,
Brito, Fontana e Méndez, Ma-
ranhno e Salomão; Nado, Cé-
lio, Madureira e Danilo Me-
neses.

CONCENTRAÇÃO
INICIADA

A concentração íoi iniciada
ontem à noite, na Lagoa Ro-
drigo de Freitas, e foram rela-
cionados os seguintes jogado-
res: Edson, Pedro Paulo, Bri-
to, Fontana. Oldair. Maranhão,
Méndez. Ari, Salomão, Nado,
Madureira, Célio, Ananias. Sér-
gío. Morais, Danilo, Alcir e
Acilino. Estes mesmos jogado-
res, substituindo o goleiro Pe-
dro Paulo por Amauri, ficarão
concentrados, logo em seguida
ao jogo de domingo; pnra a
partida da próxima quarta-fei-
ra contra o Fluminense.

O atacante Bianchini apare-
ceu ontem em São Januário
sem o gêsso no joelho direito.
O jogador contou que durante
a noite sofreu fortes dores no
local e não suportou continuar
com o aparelho, retirando-o.
Ontem, o enfermeiro Sérgio co-
locou novo aparelho, mais íol-
gado, a íim de que não inco-
mode o jogador. Bianchini
também já iniciou seus exames
pré-operatórios. O Dr. José
Maroozzi disse que eles são
muito necessários porque o
atacante é alérgico a vários
remédios.

Gérson chega machucado
e nao joga sábado com Fia

O Botafogo não poderácontar com Gérson na par-iida de amanhã à noite,
contra o Flamengo, pois o
jogador voltou de Mar deiPlata com o joelho muito
inchado, fazendo com queos dirigentes do clube acre-
ditem que algo de muilo
estranho está acontecendo
com os seus elementos queserviram à seleção, já que,de todos eles. o único apto
agora é Tarada.

As 15h 30m de hoje, logo
depois da apresentação dos
jogadores, o Dr. Lidio To-
ledo fará um minucioso exa-
me em Gérson, para saber
da gravidade da contusão

que, inclusive, pode ter ori-
gem nos meniscos. O late-
ral Rildo, ainda não refeito
de uma distensão na virilha,
também esta fora de cogi-
tações para o jogo com o
Flamengo.

RÁPIDA ALEGRIA
Pouco antes das 19h SOm,

horário previsto para a che-
gada do avião que trouxe a
delegação do Botafogo des-
dc Buenos Aires, os dirigen-
tes do clube mostravam-se
satisfeitos com o resultado
da partida em Már dei Pia-
ta, não só pela quantia re-
cebida — cerca de Cr$ 13
milhões e 200 mil —, como,

também, pelo empate conse-
guido diante de uma equipe
econo o Racing, líder abso-
luto do Campeonato Argen-
tino.

Logo que os jogadores co-
meçaram a desembarcar, aalegria se foi. Gérson desceu
as escadas do avião com
muita dificuldade c veio
mancando pela pisla. O Dr.
Nei Mendes de Morais, mé-
dico qne acompanhou a de-legação, informou que Gér-
son recebera uma pancadaforte no joelho e que não
poderia, de maneira nenhu-
ma, atuar sábado à noite. Os
dirigentes lembraram-sc, en-
tão, dc todos cs casos de

contusão ocorridos na equi-
pe, envolvendo sempre os
jogadores que serviram à se-
leção brasileira: Leônidas,
Jairzinho, Manga, Rildo é
agora Gérson. Parada, o úni-
co em condições, está assus-
tado com a possibilidade dc
machucar-se também e dis-
se que vai prevenir-se con-
tra qualquer eventualidade.

O Dr. Nei Cidade Palmei-
ro, Presidente do Botafogo,
garantiu ainda ontem que o
treinador Admildo Chirol es-
tá prestigiado na direção
da equipe, embora alguns
achem que uma derrota, sá-
bado, poderá ser o sinal pa-
ra a sua substituição.

Gildo e Dirceu foram os
melhores pontas no treino
que fêz Nelsinho problema

Gildo na ponta direita c Dirceu na esquerda tiveram
uma atuação melhor do que Carlos Alberto e Osvaldo no
excelente treino de conjunto dc ontem à tarde, na Gávea,
garantindo praticamente suas estréias amanhã, mas Nél-
sinho sentiu uma fisgada no músculo anterior da coxa
direita e é problema para o Departamento Médico.

Por não aceitar as reclamações do técnico de que¦ não tinha feito uma jogada certa, Paulo Henrique dis-
cutiu com Renganeschi e em seguida abandonou o trei-
no afirmando que ia embora para casa. Depôs de tomar
banho, o lateral-esquerdo refletiu melhor e prometeu a
um amigo que iria para a concentração em São Conrado.
CÉSAR ARTILHEIRO

O coletivo que o Flamengo
realizou ontem íoi um dos me-
Ihores dêste ano. A equipe ti-
tular goleou a dos aspirantes
por 6 a 1, com César marcando
nadn menos de quatro gols. A
sua atuação foi tão perfeita na
finalização dos lances que Ren-
ganeschi não teve dúvidn em
confirmar sua permanência no
ataque, mesmo com Almir se
destacando primeiramente en-
tre os reservas e depois na
equipe titular, em substituição
a Nelsinho.

A grande torcida que com-
pareceu ao Estádio da Gávea
aplaudiu com mais entusiasmo
o ponta-direita Gildo, que, en-
írentando Paulo Henrique no
primeiro tempo, conseguiu rea-
lizar jogadas de nlto nível téc-
nico. O coletivo de ontem ca-
racterizou-se sobretudo pela
triangulação dos passes, tanto
entre os titulares como entre
os reservas, o que possibilitou
aos ataques chegar sempre às
áreas adversárias. O treino do
Flamengo foi tão corrido e
disputado que, em determinado
momento, Almir pediu para que
os jogadores do seu time en-¦trassem duro a fim de não per-
der a bola. '

Carlos Alberto e Osvaldo
também treinaram bem. mas as
atuações de Gildo e Dirceu Io-
ram superiores. Dirceu expio-
rou muito bem as investidas
de Murilo, conseguindo armar
bons penetrações. Osvaldo
atucu recuado e Carlos Alberto
demonstrou que ainda não está
no melhor de .sua forma.

DOIS SOBEM

No segundo tempo, Renga-
neschi colocou Gildo no lugar
de Caries Alberto e Dirceu no
de Osvaldo e, embora o cole-
tivo diminuísse o seu ritmo, os
dois pontas agradaram ao téc-
nico. Gildo encontrou em Al-
tair um marcador duro, mas
mesmo assim atacou com ra-
pldez.. O .que de melhor apre-
nentou foi um perfeito enten-
dimento com Césnr e Silva, tro-
cando passes rápidos e em pro-
fundidade.

Dirceu teve em Válter um
marcador vigilante, porém, le-
rou vantagem algumas vezes.
Deslocou-se com rapidez e fêz
bons centros sóbre a área. Ren-
ganeschi. ao final do treino,
dl.sse que não se decidiu por
ninguém e só o fará sábado.
Entretanto, reconheceu que
Dirceu e Gildo estiveram me-
Ihores do que Carlos Albsrto
e Osvaldo. O técnico afirmou
também que o treino lhe tinha
agradado pela movimentação.

NELSINHO DIFÍCIL

Nelsinho saiu ainda no prl-
msiro tempo, em virtude de ter
sentido uma fisgada no músculo
anterior da coxa direita —

NA ESPERA

mesmo músculo que o afastou
do time por umas duas sema-
nas — e sua presença contra
o Botafogo está sendo consi-
derada como difícil. O próprio
Jogador disse que a fisgada foi
multo violenta e que tem dú-
vidas quanto à sua escalação.

Apesar de Almir ter feito um
bom treino como meia-arma-
dor, Renganeschi confessou que
não sabe quem lançará se Nel-
sinho não se recuperar. Acha,
mesmo o técnico que Nelsinho
vai melhorar até amanhã. Al-
mir, à saída para a concentra-
ção, disse que treinar como
armador é bom, mas jogar é
muito difícil e não sabe se te-
rá condições para substituir
Nelsinho.

Sou homem de ãrea —
justificou.

PAULO HENRIQUE
NERVOSO

¦ Na metade cio segundo tem-
po. Paulo Henrique ficou ner-
voso com uma reclamação de
Renganeschi e saiu de campo,
enquanto o técnico fazia sinal
com a mão para que éle se re-
tirasse. O incidente se deu por
que Renganeschi disse que Pau-
lo Henrique não tinha íeito
uma jogada certa.

Então, vou sair — afir-
mou o lateral-esquerdo.

Não vai, não — respondeu
o técnico.

Vou sim.
E Renganeschi deu a ordem:

Pode sair. Vá embora de
vez.

No vestiário, Paulo Henrique
comentou que tinha sentido o
tornozelo esquerdo. Mas resol-
veu contar a verdade e afir-
mou que jogaria contra o Bo-
tafogo.

INCIDENTE SUPERADO

Renganeschi contou mais tar-
de que tinha dado ordem para
Paulo Henrique sair. Explicou
que não havia nada de graite,
pois o lateral-esquerdo prome-
leu a um amigo que se con-
centraria com os demais joga-
dores. O técnico afirmou que
não via motivo para apreensão,
mesmo porque Paulo Henrique
é o capitão do time e tem que
dar exemplo.

As equipes formaram ontem
assim: Titulares— Fráns (Mar-
co Aurélio i, Murilo, Jaime, Di-
tão e Paulo Henrique (Osval-
do); Carlinhos e Nelsinho (Al-
mir); Carlos Alberto (Gildo),
César, Silva e Osvaldo (Dirceu).
Reservas — Valdomiro (Ivã,¦depois Ubirajara), Válter, Má-
rio Braga, Itamar e Altnir;
Junrez e Almir (Derci); Gildo
(Msndonza). Fio, Carlinhos II
e Dirceu. Os titulares vence-
ram por 6 a 1 com 4 gols de
César, 1 de Almir e 1 de Silva.
Para os aspirantes marcou
Juarez.

Hoje, pela manhã, haverá
um treino recreativo, na Gávea.

Reunidos cm asse m-
bléia-gèral, ontem à noi-
te, na Federação Carioca,
os clubes decidiram, porunanimidade, que os jo-
gos fora do Maracanã, a
partir de hoje, terão o
preço da arquibancada —
que custava Cr$ 1 500 —
fixado em CrS 2 000, pas-
sando-se a cobrar tudo o
que determina a lei, num
total de CrS 1 667 e mais
Cr$ 333 de taxa de diver-
são.

A respeito do aumento
do preço dos ingressos no
Maracanã, que foi solici-
tado pelos clubes cario-
cas, o Conselho Regional
de Desportos vai reunir-
se hoje às 16 horas para
discuti-lo, estando mar-
cada para terça-feira pró-xima, às 15h 40m, a au-
diéncia do Governador
Negrão ao Presidente da
Federação, Sr. Antônio
do Passo, para decisão sô-
bre o assunto.

EXAME ANTI-
DOPING

O Bangu levantou a
questão dos exames para
evitar doping tle jogado-
res, apoiado por Vasco e
Botafogo, sugerindo que
já no jogo dc domingo
próximo seja recolhido
material dos jogadores.

O Bonsucesso foi con-
tra, o Flamengo foi radi-
calmente contra, taxan-
do a medida de absurda
e injustificada, enquanto
o Fluminense, modera-
damente sustentou que
ela só se justifica quan-
do existem suspeitas de
alguma coisa positiva.

Inflamado, o represen-
tante do Bangu, Sr. Cas-
tor de Andrade, disse que
vai requerer a aprovação
da medida para todos os
jogos do Bangu e insistir
no assunto até que os
exames contra o doping

sejam adotados rio Cam-
peonato Carioca.

TAXA PARA SÓCIOS

O Fluminense também
propôs uma taxa de CrS
500 para os associados
dos clubes que tenham
mando de campo, mas
recebeu oposição imedia-
ta de Vasco e Flamengo,
tendo o assunto sido am-
piamente discutido.

O representante do Flu-
minense, Sr. Luís Mur-
gel, argumentou que os
clubes estão em diíicul-
dades c os clubes esta-
vam em condições de sa-
criticai' um pouco seus
associados, mas a propôs-ta foi derrotada por í)í)
votos contra 62, ficando
apenas Fluminense, Ban-
gu, São Cristóvão, Cam-
po Grande e Bonsucesso.

AMÉRICA AMEAÇA

O América, através do
seu representante, Sr.
Gérson Coutinho, amèa-
çou retirar-se do Cam-
peonato, quando o Ban-
gu propôs que fossem
computadas as rendas
proporcionais — no caso
da programação dupla —
desde o início do Cam-
peonato, para efeito dc
classificação no Rio-São
Paulo.

O Bangu alegou que o
seu jogo com o São Cris-
tóvão, ém programação
dupla com Flamengo x
América era o principal
pela tabela, embora te-
nha sido realizado na
preliminar. O América
concordou com a adoção
do critério da proporcio-
nalidade daqui por dian-
te, Ficando depois aceita
uma proposta conciliató-
ria no sentido de manter
a questão em aberto, pa-
ra discussão e votação na
próxima assembléia.

Para mineiros, falta
motivação ao carioca

Belo Horizonte (Sucursal)
•77 Embora acentuando que"cada região tem soluções
especiais para seus proble-
mas específicos" o Diretor
da Administração do Está-
dio Minas Gerais, engenhei-
ro Gil César Moreira de
Abreu, comentou, ontem, que"as baixas rendas do fute-
boi carioca talvez sejam
mais por falta de motivação
para levar os torcedores aos
campos do que pelo preço do
ingresso".

O Sr. Gil César Moreira de
Abreu não quis comentar a
conveniência do pedido de
aumento de preços de in-
gressos feito pelo Presidén-
te da Federação Carioca de
Futebol, Sr. Antônio do Pas-
so, mas disse que "à primei-
ra vista, o problema de ar-
recadação no Rio parece ter
mais relação com o número
de torcedores que pagam ln-
gressos do que com o preço
fixado, porque só um está-
dio cheio pode proporcionar
boa arrecadação".
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O Diretor da ADEMG
aponta a promoção de 14
bons jogos internacionais
como o principal motivo que
despertou os mineiros pelo
interesse em ir. ao Estádio
Minas Gerais, inclusive em
jogos menos importantes do
Campeonato. Também no
Maracanã, a realização de
boas promoções poderão re-
presentar um nòvo motivo
para levar os cariocas ao
campo, segundo o Sr. Gil
César Moreira de Abreu.

Ao contrário do Rio, a
fixação dos preços de in-
gressos em Minas Gerais de-
pende exclusivamente cia
Federação Mineira de Fute-

• boi, só havendo um critério
fixo para a.s gerais, que
nunca podem ser mais caras
do que um por cento do sa-
lário minimo regional. Atu-
almente os ingressos no Es-
tádio Minas Gerais são co-
brados a Crs 810 uma- geral,
CrS 1500 a arquibancada,
CrS'2 mil a cadeira do lado
do sol e Cr$ 3 mil a cadeira
especial.
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O ponteiro Dirceu, que assiste de longe à jogada ãe Silva contra Válter e Mário Braga (de costas), treinou
bem ontem
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ROMÂNTICO
NA ERA
DO ESPAÇO

O Panorâmico e O Cósmico, segundo Hardy Amies
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Cosmic Look e Romãntic Look serão os dois
modelos do homem elegante, nos próximos dez
anos da Inglaterra, segundo a previsão de Hardy
Amies, famoso costureiro inglês, que acrescentou
esperar que a juventude procure, cada vez mais,
inspirar-se nas eras românticas da moda.

Cosmic Look

O Cosmic Look, segundo Hardy Amies, já foi
mostrado em seus lances mais arrojados no des-
file de Pierre Cardin, no princípio do ano, durante
a apresentação de sua coleção Era Espacial, em
Paris. Procura, em suas linhas gerais, simplificar
as roupas do homem, buscando na sofisticação de
sua forma o substituto para a simplicidade, ba-
seado nos princípios de maleabilidade e conforto
das roupas dos cosmonautas.

Romãntic Look

Devemos considerar certos períodos ro-
mânticos, 1860, por exemplo. Os homens desse
tempo eram flamboyants, em suas roupas mas
eram, também, altamente masculinos. Os sinto-
mas que significam romantismo já estão diagnos-
ticados: um deles é o comprimento do paletó,
afirma Hardy Amies. E prossegue: gravatas es-
tampadas, flores — de preferência —, camisas de

côr, são ainda sinais da nova era romântica. 'Há

cinco anos, os pais zangavam-se com os filhos que
usavam camisas côr-de-rosa. Hoje, provavelmente,
eles próprios já as usam.

A nova era romântica não será uma sim-

pies cópia de outros tempos. Algumas modifica-

ções serão introduzidas e a produção em massa

vai garantir uma aparência de absoluta atualidade.

As verdadeiras mudanças levaram no mínimo dez

anos. Os homens vão resistir antes de acrescentar

alguns centímetros aos paletós. Com a era român-

tica os homens aceitarão, naturalmente, o cabelo

comprido. O estilo, na minha opinião, é apenas

uma alternativa para a vida dura e materialista de

nossa era industrial.

O gosto das esposas:

Hardy Amies oferece sugestões à geração

que está, atualmente, entre 35 e 45 anos, forte-

mente "estragada 
pelo gosto das esposas":

Corte a bainha de sua calça ou peça a um

aifaiate para retirá-las. Não vai custar-lhe mais do

que Cr$ 3 000. As bainhas, definitivamente,

não voltarão mais à moda.

Compre uma gravata diferente. Não pre-
cisa ser espalhafatosa. Combine a côr predominan-
te com um lenço de bolso. Alternativa: use ca-

misa de côr, combinando-a com um lenço de

bolso.

Quando fôr comprar uma capa de chuva,

procure — pelo menos — alguma coisa diferente.

Uma que tenha linha moderna.

O próximo terno não deve ser comprado às

cegas. Procure saber, ao menos por alto, o que
se está usando atualmente.

^ ^
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MUSICA:
RHNZO MÀSSÀRANI

Filipe de Sousa é um jovem músico por-
tuguês, nascido em Moçambique; estudou
em Lisboa, Munique e Viena, e é professor de

composição no Conservatório da Capital por-
tuguèsa';' é autor do bailado Lutlitânia, de

Sonatinas para Piano, de harmonizações co-
rais de cantos populares, e está escrevendo a
ópera O Cavalo Troiano. Teríamos gostado
de conhecê-lo como compositor. No concerto
da Sinfônica Nacional — que a Rádio MEC
apresentou na Sala Cecília Meireles — co-

nhecemos, pelo menos, os resultados de suas
pesquisas na esquecida música portuguesa
dos séculos XVIII e XIX: a abertura da. ópera
L'Amorc Industrioso, de João de Sousa Car-
valho e a Primeira Sinfonia, de João Domin-
gos Bontcmpo, ambas publicadas pela Fun-
dacão Gulbenkian. Faltarão possivelmente
às duas obras uma nacionalidade e uma per-
sonalidade bem demarcadas (aliás, a neces-

FILIPE DE SOUSA. E MAX REGER Panorama

sidade destas características é toda do nosso
tempo) mas as duas correm muito bem cons-.
truídas e desenvolvidas, ricas de fantasia, do
maior interesse musical. No Andante da Sin-
íonia de Bontempo há também algo mais do
que uma erudição e uma técnica assimilada;
há uma sensibilidade amadurecida, quente,
cheia de sabor. Guiando a Naejonal, Felipe
de Sousa evidenciou as características e as
falhas de quase todos os regentes-composito-
res: mas a Primeira Sinfonia, de Beethoven,
que abria a segunda parte do programa, cor-
reu brilhante (no Minueto, até um pouco
demais); a orquestra coadjuvou com a maior
boa vontade.

A ótima iniciativa do Instituto Brasil-
Alemanha, de aproveitar o cinqüentenário
da morte de Max Reger para duas audições

de suas músicas, nos permitirá aproxi-
mar-nos de um compositor injustamente
desconhecido no Rio. Reger, com Brahms,
Mahler, Bruckner, o primeiro Schoenberg e
o primeiro Hindemith, evidenciam a maturi-
dade da escola alemã também na segunda
metade do século XIX, quando os povos jo-
vens procuravam sua razão musical de ser
no folclore, e os outros polemizavam com o
passado. Fiéis a Bach, Beethoven e a Wag-
ner, e cada um deles com seus meios e suas
sensibilidades, criavam obras quilométricas
e sisudas, ricas dos intermináveis desenvol-
vimentos do classicismo, e levando o roman-
tismo para a exasperação que abria as por-
tas ao expressionismo/ao atonalismo, à do-
decafonia. Brahms foi o mais clássico; Mah-
ler o mais irrequieto; Schoenberg e Hinde-
mith, as conseqüências definitivas.

Reger criou sem se preocupar com o fu-

turo, valendo-se de uma cultura formidável
como alicerce de suas obras, quando a inven-
tiva falhava. No primeiro concerto do ICBA,
Reger esteve presente com um grupo de obras
pianísticas (nem todas do mesmo interesse)
excelentemente revividas por Maria Luísa
Vaz; com a Sonata para Piano c Violino, op.
139 (particularmente feliz no Largo) confia-
da a Francisco Corujo e a Vaz; e a Sonata
para Piano e Violoncelo, op. 116 que, na
quente e equilibradíssima execução de Peter
Dauelsberg e Murilo Santos, pareceu consti-
tuir — particularmente no Presto e no Alie-
gretto Con Grazia — o melhor convite para
conhecermos mais intimamente este impor-
tante compositor. No segundo concerto da
ICBA, dia 26, teremos um grupo de obras
pianísticas, uma Sonata para piano e um
grupo de lieder, com a Vaz e Maria de Lour-
des Cruz Lopes.

do teatro

CINEMA
ELY AZEREDO

O JOGO DE AMAR
A questão du passagem da cri-

tica à realização de filmes pode
ser mais uma vez suscitada ante
Amar íAtt Alska) e segundo
filme do jovem finlandês Jom
Donner que exerce simultânea-
mente a critica e a direção na
Suécia. Donner acha possível
conciliar as, duas coisas, mas
Amar não propicia esperanças
em sua atividade como autor do
cinema. Aliás, é indis comum a
frustração do que o êxito na me-
taformose de crítico em cineas-
ta. Veja-se a seara dos Cahiars
du Ciné?na, revista e seita que
já leve importantíssima função
na renovação do cinema íran-
cês: um de seus melhores críti-

; cos, Jacques Doniol-Valcroze, re-
.'-^elou-se (VEau à la Bouche/
Amor Livre) medíocre realiza-
dor; e François Truffaut e
Jean-Luc Godard. que, apesar
dè seu eficiente trabalho ter-
rorista contra o velha cinema
do papai, nunca foram bons crí-
ticos, mostraram-se (mas o fô-

lego de Truffaut parece curto;

senhores de extraordinária sen-
sibilidade para a realização-

Amar, como Le Bel Age/Amo-
res Fracassados, de outro críti-
co marxista, Pierre Kast, de-
monstra como pode ser vazio o
chamado cinema de idéias. A li-
herdade do amor é uma idéia no
mínimo simpática. A idéia de que
nenhuma pessoa é insubstituível
para a felicidade dos outros já"foi 

defendida por filmes tão in-
teligentes como Le Bonheur/ As
Duas Faces da Felicidade e V
Avvenlura. As exceções à regra
destes dois filmes existem, sem
tornar mais difícil a constata-
ção de que o ser humano tem
uma grande vocação para o
bem estar, mesmo que seu obje-
tivo exija o sacrifício alheio. E
(não vai aqui nenhuma me?isa-
gem do crítico) o cinema dos úl-
timos anos tem oferecido gran-
des aulas de como mudar de
sentimentos com o mesmo espi-
rito utilitário que impõe a rede-
coração de uma casa. Excluído o
cinismo que, em sua forma ci-

nematográfica atual está a exi-
gir uma. análise severa, resta a
considerar com respeito um cer-
to cinema qüe nos vem prepa-
rando para a mutabilidade dos
seres, para a certeza de que as
emoções e tropismos afetivos
não são trocados pelo homem
como dólares e cheques de via-
gem — a passagem do tempo,
mutações sociais e até circuns-
tâncias menores de caráter pro-
íissional e de nivel de vida po-
dem alterar o prisma vivencial
de cada um, exigindo reconside-
ração de nossas relações com os
outros, até com o mais próxi-

* ??to. Em suma, o cinema que
lioje brota nas vertentes An to-
nioni e Resnais é o cienma nos-
so, o cinema da irrenegável pá-
tria- humana, aquele que nos
abre os olhos para a mutabili-
dade das criaturas. Tragédia?
Sim, na medida em que a pri-
são das doutrinas (ou suas in-
terpretações comprometidas), a
nossa ignorância sobre a pró-
pria personalidade e os condi-

clonamentos sociais nos fecham
os olhos ante o fenômeno.

Jorn Donner faz comérdia
rasa, fátua, pouco amável, a par-
tir da idéia antonioniana de que
as pessoas não se conhecem. A
descoberta de si mesma é feita
por uma viúva fresca, aos trinta
anos (Harriet Andersson), quan-
do um agente de viagens don-
juauesco (Zbigniew Cybulski)
lhe traz a revelação da plenitude
dos prazeres do corpo. O ócio
amoroso, norteado pela sapiência
do erotismo, pode ser o melhor
investimento de vida, quando
não considerado como simples
passatempo ou entorpecente. E
Harriet, por conta do seguro de
vida do. marido, dispõe de mui-
tos anos para pensar profunda-
mente em si mesma, assenho-
rear-se de sua própria carne, de-
pois de dez anos de altruismo
desumano, escravagista. Nada
mais compreensível, no caso, do
que a quase absoluta unidade de
lugar: a alcova. Ex-espôsa per-
jeita, vítima do hábito e do co-

modismo, Harriet volta pela
mão do amante ao vestibular do
amor. Não tem compromisso e
o amor pode ser, até dentro de
uma arca ou na excitação de
um jogo de cabra cega, a hora
do recreio que lhe foi negado.
Até o soar da sinêta — que
Jorn Donner toca muito mal.
Harriet ainda não sente chega-
do o momento do compromisso
e Cybulski cansou-se da troca
semanal de amantes. Há um
momento de suspense — entre
os dois — mas, provavelmente
a verdadeira prova parcial do
amor vai começar quando o fil-
me' termina.

Donner simplesmente ignora
o marido de Harriet, cuja pre-
sença é superficial, limita-se a
alguns diálogos e às roupas que
ficaram no armário. Muito bem:
é preciso viver a vida e o fale-
cido certamente só fez usar um"
pouquinho da disponibilidade
física e do tempo integral das
prendas domésticas da mulher;
mas por que nada nos revelar de

sua personalidade, com ou sem
recurso ao flash-back? Depois
da boa seqüência inicial, quase
toda a responsabilidade pela
comunicação de uma recusa do
passado e do sentimentalismo
hipócrita cai sobre os ombros de
Harriet Andersson, que é ótima
atriz, mas não gênio- (Marido
recente de Harriet, Donner po-
deria ter adotado um regime de
comunhão de bens profissionais
mais eqiiitativo.). A direção se
tranca em jogos de alcova que
podem ser muito agradáveis
para Donner, mas, o espectador
fica sempre do lado de fora. E
ninguém paga pelo mero supli-
cio de Tântalo.

A interpretação sofre no que
se refere a Cybulski, o admira-
vel ator polonês (Cinzas e Dia-
mantes), desta vez surpreenden-
temente artificial e maneirista.
Além da performance de Har-
riet, merece elogio Isa Quensel,
no pequena papel da mãe com-
preensiva e de espirito jovem.

discos populares AZNAVOUR5 DÓRIS E A VOLTA DE INEZITA
JUVENAL FORTELLA

;. •. Enquanto espero sair as gravações desta
^fabulosa marcha A Banda, do melhor com-
•positor do momento, .Chico Buarque, conto-
.lhes o trabalho do fim de semana, cujos re-'sultados 

podem ser classificados de bons. De
;,comêço recomendo o elepê La Bohème, que•junta" um bom cantor, Charles Aznavoür, a
uma excelente orquestra, conduzida por Paul
Mauriat. Este-lançamento da RGE, BARLP;
10 016, original. Barclay, pode ser incluído
epire os bons dêste ano na, área internacio-
nal; pela soma de virtudes que apresenta.

Aznavoür, pelo que recolhi,. teve neste
LP tudo para se sair bem: repertório — in-
cluindo músicas de sua autoria na sua maio-
ria —, onde figuram muitas coisas realmente
boas, como a canção-título bem conhecida
do disco e Paris au Móis d'Aôut, por exemplo,
e um acompanhamento magistral de Map-
riat, sem exageros, com sobriedade, até mes-
mo nos arranjos, bem equilibrados.

Não posso apontar grandes falhas por-
que não as encontrei, a não ser aquelas pro-
düzidas na prensagem, mas que não podem
ser contadas no julgamento do conteúdo..
Lado 1 — La Bohème, J. Plante-Aznavoür;
Parce que tu Crois, Aznavoür; Ça Vient Sans
Qu'oii y Pense, Plante-Aznavour, La Route,
Aznavour-Bécaud; e // Fallait Bien, Azna-
vour-Geggian. Lado 2 — Paris au Móis
d'Aôut, Aznavour-Garvarentz; Sur leChemin

du Retour, Aznavour-Garvarentz; Sarah,
Plante-Aznavour; Aime-Moi, Plante-Azna-
vour; eQuelque Chose ou Quelqu'un, Plante-
Aznavoür.

* * *
Reencontrei-me. com Dóris Monteiro,

agora em elepê, no lançamento da Odeon de
título Simplesmente — MOFB-3 468. Lem-
bro-me, ouvindo-a hoje, do tempo em que
a conheci — de voz. Recordo-me que com-
prava os seus 78 e gostava de sua maneira
ingênua de cantar. O tempo correu, as tran-
ças de Dóris deram lugar a um penteado mo-
derno, como moderno passou a ser o seu re-
pertório. Mudou até aquele jeitinho de in-
terpretar que a tornou a cantora dos rapa-
zes de meu tempo. Reencontro-a num LP
bem feito, é verdade, mas inteiramente di-
ferente. Sua voz é a mesma, mas de con-
tornos novos, com os bordados que exige a
música chamada moderna, inclusive o tom
algo morno, saído do fundo da garganta. Eu
gostava mais da outra Dóris, a de trancas,
mas a que está aí merece julgamento e o
ofício é êsse mesmo. Lá vai: para quem não
conhece a sua outra fase, Dóris Monteiro po-
deria ser vista como uma cantora, dentro
das exigências atuais, bastante correta, pois
dá o seu recado sem enfeites dentro das nor-
mas pedidas pelos criadores ou inovadores,
normas, aliás, possíveis de discussão.

O LP, visto dentro do ângulo a que o in-
térprete moderno está sujeito, é muito bom.
Tenho, pessoalmente, restrições quanto a
nova moda de cantar, que prefiro chamar
de contar, mas é impossível negar valor. Ar-
ranjos e acompanhamento sem merecer nota
negativa e o disco é assim: Lado 1 — Meu
Refrão, Chico Buarque; Apelo, Baden-Viní-
chis; Celestial, Silveira-Dalton Medeiros; E
Naãa Mais, Durval Ferreira-Luís F. Freire;
Tudo que Você Quiser, Sílvio César; e Aqua-
rius, João Donato-João Melo. Lado 2 — João
Gamadão Nilton Pereira; Deixa como Está,
Durval Ferreira-Regina Verneck; Sempre
Segunda-Feira, Mário Castro Neves-Chico
Feitosa; Muito à Vontade, João Donato-João
Melo; Sem Mais Adeus, Vinícius-Francis
Hime; e fim ãe Noite, Chico Feitosa-Ronal-
do Bôscoli. :;; *

Bom mesmo é o LP da Copacabana Va-
mos Falar ãe Brasil, Novamente, trazendo
de volta ao disco a correta intérprete folclo-
rista Inesita Barroso, com acompanhamen-
to de orquestra, coral e o regional dè Ca-
çulinha, com arranjos (magníficos) de
Guerra Peixe.

Acho que só.há um errinho: a pesqui-
sa podia ter sido maior, incluindo outras
áreas. Mas dá para sentir o regionalismo
baiano, pernambucano e paulista.

Lado 1 — Cais âo Porto, canção român-
tica de Capiba sugerida pelo cais de Reci-
fe; Palavra âe Peão, polca recolhida e apro-
veitada por F. A. Bezerra de Meneses, de
alto sabor regional e fundo folclórico, en-
contrado em Barretos; Festa ãe Ogum, com-
posição e arranjos de Babi de Oliveira, apro-
veitándo um ponto dos terreiros da Bahia;
Burro Chucro, moda de Barretos, São Pau-
lo, recolhida por F. À. Bezerra de Meneses;
Nação Nagô, maracatu que Capiba recolheu
do 

"folclore 
pernambucano, e Serenata, can-

ção romântica paulista, com versos de Màr-
tins Fontes e música de Mary Buarque. Lado
2 — Soca Pilão, arranjo de José Roberto sô-
bre folclore de Socorro, São Paulo, ou de
canto de escravos, das fazendas de café-da
região; Maracatu Elegante, maracatu per-
nambucano de José Prates; Oração do Guer-
reiro, fantasia afro-brasileira sobre tema de
terreiro, com letra de Luís Peixoto e música
de Heckel Tavares; Piaba, tema baiano, re-
colhido por Inesita, que se acompanha ao
violão; Peixinho ão Mar, tema baiano re-
colhido por Babi de Oliveira e Orávia de Oli-
veira, e Dança Negra* de Heckel Tavares e
Sodré Viana...

Lançamento Copacabana, CLP 11475,
um bom disco que recomendo a todos.

ARTES
HARRY LAUS

III BIENAL AMERICANA DE ARTE
i

Inaugura-se hoje em Córdoba,
Argentina, a III Bienal Amerl-
cana de Arte, reunindo artistas
de diversos países da América
Latina, devendo a premiação ser
divulgada esta manhã, .antes da
abertura da mostra, pelo júri in_
ternacional formado por Alfred
Barr, Presidente; Sam Hun ter,
Diretor do Jewish Museum de
Nova Iorque; M. Bode, da Do-
kumenta de Kassel; arquiteto
Villanuçva, da Venezuela e Aldo
Pellegrini, escritor e crítico ar-
gentino.

_ Carmem Portinho, Comissária
da representação brasileira, em
despacho telegráfico, mostra-se
muito otimista quanto a nossos
artistas e declara: "É opinião

geral de todos os que visitaram
a Bienal que a Argentina e o
Brasil são os melhores represen-
tantes. A representação brasilei-
ra agradou aos, críticos. Cinco
dias antes de ser inaugurada, a
Bienal já está toda montada, o
que facilita muito o trabalho do
júri. A esplêndida" organização
da Bienal pode servir de exem-
pio a outras bienais."

Acrescenta Carmem: "O cer-.
tame de' Pintura será a parte
mais importante desta Bienal
que oferece também diversas
mostras como: O Artesanato em
Madeira no Território Argentl-.
no, exposição de talhas que in-
clui carpintarla, mobiliário e
imagens, com trabalhos desde a

pré-história até o século XIX;
O Primeiro Concerto das Primei-
ras. Jornadas Americanas de
Música Experimental, que in-
clui três outros concertos e um
simpósio com obras e autores do
continente americano; Exposi-
ção-Homenagem ao pintor ar-
gentino Solar e o Segundo Sa-
lão Universitário de Gravuras.
Jesus Soto, artista venezuelano
que recebeu em 1964 o Grande
Prêmio na II Bienal, bem uma
sala especial com nove de seus
trabalhos mais recentes."

Refere-se ainda Carmem Por-
tinho à euforia reinante na ci-
dade, com a presença de muitos
artistas e críticos de todo o
mundo. Pela própria Bienal fo-

raia convidados setenta dos au-
tores das 300 obras em exposi-
ção. O ponto de reunião é.o Al-
fred Barr Bar, inaugurado há
poucos dias "em meio de muita
alegria dos artistas e críticos
que tocaram violão e cantaram
canções alegres e sentimentais",

A premiação, conforme divul-
gamos, compreende um Grande
Prêmio de 900 mil pesos, um" dé
400 mil, outro de 300 mil e mais
três de 200 mil pesos. Pelo Bra-
sil estão concorrendo Antônio
Dias, Rubens Gerchman, Flávio
Império, R o berto Magalhães,
Abraham Palatnik, ivã- Serpa,
Flávio Shiró e João Câmara Fi-
lho. O outro país favorito, no
dizer de Carmem, é a Argenti-

na com os seguintes artistas:
Marcelo Bonevardi, Ernesto Dei-
ra, Jorge de .ia Vega, Juan Car-
los Distéfano, Cancela-Mesejean,
Rómulo Maceió, Eduardo Mc En-
tire, Luís Felipe Noé, César Pa-
ternostro, Eric Ray King, Antô-
nio Segui, Miguel Angel Vidal e
Luís Alberto Wells.

Eis os demais países partici-
pantes, com seus artistas: Bo-
livia: Nunes dei Prado, Inês
Ovando, Pacheco Bernard, Do-
mingo Parada e Luis Calderón.
Colômbia: Pedro Alcântara, Fer-
nando Boteró, Norman Mejía,
Obregon, Salcedo e Solano. Chi-
le: Federico Assler, Roser Bru,
Delia dei Carril, Patrícia Israel,
Helga Krebs, Rodolfo Opazo e
Ricardo Yrarrázaval. Guatema-

la: Rodolfo Abularach, Luis Mé-
rida e Rodolfo Mishaan. Mexi-
co: Leonora Carrington, José
Luís Cuevas, Chaves Teixero,
Falfan Vivanco, Pedro Fried-
berg, López Loza, Ricardo Mar-
tinez e Vlady. Nicarágua: Ar-
mando Morales. Paraguai: Mi-
chael Burt, Enrique Careaga, Di
Lascio, Grillon, Yustman. Peru:
Luís Árias, Jaime Dávila, De la
Colina, Gerardo Chaves, Her-
nandes, José Tang e Villegas.
Uruguai: Vicente Martin, Paes
Vlllaró, Puppo, Sabat, Sartori e
Luís Solari." Venezuela: Mário
Abreu, Jacobo Borges, Cruxent,
Cruz Diez, Hung, Leufert, Otero
e Alírio Rodrigues. Equador: Gil-
berto Almeida, Theo Constante
e Anibal Villacia.

A BOA IMPRESSÃO ARGENTINA

¦

Buenos Aires (do Bureau do JORNAL DO
BRASIL) — A imprensa argentina, comentando"as tendências das artes plásticas brasileiras, com-base na exposição que Ivã Serpa, Maria Pólo, An-
tônio Maia, Ivã Freitas e Raimundo Maia aca-
bam de realizar na Galeria Fórum, de Buenos
Aires, destacou que, no Brasil, a jovem geração

-está revelando expressões de maturidade, tendo
as obras dos cinco artistas dividido, de modo ge-
ral, as preferências dos críticos que se manifes-
taram.

Após lembrar que a mostra, promovida pela
,. Galeria de Arte Meira, do Rio de Janeiro, re-

presenta o terceiro esforço para mostrar na Ar-
gentina, em 1966, um panorama das artes piás-
ticas brasileiras, a revista Analisis, por exemplo,
ressalta que, por essa exposição, mais uma vez
se observa a evidente superioridade dos movi-
mentos argentino e brasileiro sobre os demais
do continente, através de trabalhos de artistas de
qualidade internacional.

Os jornais' Clarin e Lsv Prensa fizer sim obser-
vações de caráter geral, ao anunciar a realização
da mostra, mas a revista Analisis, uma das mais
influentes da Capital argentina, em reportagem
de página inteira, sob o título Cinco Pintores
de Brasil: Expresiones de madurez de la joven
generación, não só faz um breve histórico do
do que os argentinos têm visto, em matéria de
artes plásticas brasileiras, como ainda analisa

os trabalhos agora apresentados na Galeria Fo-
rum por Maurilo Viegas, Diretor da Meira.

"Ivã Serpa", diz a revista, "com uma qualidade
técnica da qual nunca se desprende, desenvolve
através de seus seres disformes e grotescos uma
nova dimensão do esquema corporal". Já de' An-
tônio Maia comenta que êsse pintor "em sua
tentativa de captar sintèticamente a realidade
nacional, chega bem a uma pintura de raiz po-
pular" e, referindo-se a Ivã Freitas, frisa que"a pintura brasileira, espontânea e- tão.perma-
nente como a pintura culta, coexiste com ás imà-

gens urbanas de Ivã Freitas, assim como em
1914 Picasso fazia naturezas cubistas e, Rousseau,
imagens populares", acrescentando que "uma

vitalidade existencial anima as suas obras". Ben-
jamim Silva, para a revista, "expressa através
de um decidido neo-realismo social, o gosto do
povo", enquanto que Maria Pólo "é uma neo-ro-

. mântica abstrata, que paulatinamente chega à
arte do iníormalismo".

EXPRESSÃO
' "Essa mostra constituiu, na realidade, uma

expressão correta das diversas tendências que a
arte brasileira vem revelando aos argentinos",
escreveu Bernardo Graiver, que se notabilizou em
Buenos Aires como critico de artes plásticas do
jornal La Nación.

Graiver diz que Antônio Mula se destaca na

graça e alegria, dos emblemas de sua pintura e
na essencialidade arquitetônica de suas igrejas.
Maria Pólo, "abstrata pura, de cores vibrantes,
plástica, jogos de luz e harmonias poéticas", agra-
da muito com sua pintura. Benjamim Silva tem
"pintura de uma valentia para pensar" e se cons-
titui em "um pedaço de história contemporânea".
Ivã Serpa, pintor de tendência muito em moda
no mundo, apresenta "cores mágicas, bem con-
ceituadas, com características do ambiente bra-
sileiro. De Ivã Freitas, diz Graiver que "trata-se

de um srran oficio que procura obter a maior
expressividade possível, em todas as tendências.
Utiliza os contrastes violentos para aumentar a
noturnidade de suas sugestões. Desse modo, seu
concretismo espacial adquire aspectos por mo-
mentos violentos. Sua arte lhe permite uma
grande pintura".

DEBATE SOBRE ANDOU-
RA — O Encontro com a Ci-
vilizaçãò, a ser realizado na
Casa Orande .segunda-feira,
24 de outubro, será dedica-
do ao debate da peça An-
dona, dc Max Fri.sch, que o
Teatro Oficina está apresen.
tando na Malson de France.
Entre as personalidades con-
viciadas para participarem da
mesa dos debates estão os
Srs. Alceu de Amoroso Lima,
Sobral Pinto, Carlos Lacei-
da e Hélio Fernandes. Por
falar em Andorra, a carrel-
ra da peça de Frlsch melho-
rou muito nos últimos dlà*')
graças, principalmente, ao
interesse demonstrado pelo
público estudantil, sem fa-
lar na simpatia de que o
Teatro Oficina goza entre o
público carioca om geral,
desde a temporada de Pe-
quenos Burgueses.

DOLLY ACABA MESMO. —
Depois de uma longa e óti-
ma carreira, sairá definiu-
vãmente de cartas, depois de
amanhã, a comédia musical
Alô Dolly!, que Vítor Ber-
bara produziu no Teatro
João Caetano, com um res-
peitadissímo desempenluo da
Bibi Ferreira no papel-tí-
tulo. * * *

INFANTIL EM NITERÓI
— Dentro das comemora-
ções da Semana da Criança,
os Artistas Associados apre-
sentarão amanhã, às 16 ho-
ras, no Teatro Municipal de
Niterói, a peça musical para
crianças João e Maria.

ANTÍGONA NO CONSER-
VATÓRIO — Prosseguindo
com a série de apresenta-
ções públicas dos seus tra-
balhos práticos, os alunos
do Conservatório Nacional
de Teatro levarão amanhã
e domingo, às 21 horas, no
auditório do estabelecimen-
lo, Antigona, de Sófocles. A
tragédia foi dirigida pelo
aluno Renato Papo, com ce.
nografia de J. B. Catalão, e
toda a parte técriica — além
da artística — é de exclusi-
va responsabilidade dos es-
tudantes. A entrada é gra-
tuita, mas para evitar exces-
so de público a direção do
Conservatório está fazendo
entrega de convites, que po-
dem ser solicitados, das 17
às 19 horas, no Conservatõ-
rio, Praia do Flamengo, 132.

SHAKESPEARE NA IN-
GLATERRA — As peças his-
tóricas de Shakespeare têm
constituído grande atração
éste ano em Stratford. A
apresentação, pela Royal
Shakespeare Company, das
partes I e II de Henry IV,
provocou a formação de lon-
gas filas do lado de fora do
teatro, com uma multidão
esperando horas a fio, mes-
mo sob chuva, na esperan-
ça de ocorrerem desistências.
Agora, Henry V foi acres-
centada ao repertório da
temporada, com lan Holm
como o Rei em todas as três
peças.

Essa produção de Henry
V loi m u i t o louvada ¦?
atraiu muita atenção quan-
do lançada pela primeira

.vez. em Stratford. em 1964,
e também no ano passado
em Londres, no Aldwych
Theatre, qiiando lán Holm
ganhou o prêmio do jornal
Evening Standard, com a
sua interpretação original e
realistica.

O repertório foi organiza-
do, em Stratford, de modo
que Henry V fôsse apresen-
tada depois das duas partes
de Henry IV. As três histó-
rias fornlam então uma se-
qüência cronológica, uma
trilogia que abrange desde
o agitado reino de Henrique
IV, passando pelas grandes
cenas de comédia de Fals-
taff.-até o triunfo do rei em
Agincourt.

Em certa ocasião, as três
peças foram apresentadas
num único dia, com sessões
de manhã, à tarde e à noite.
Acredita-se que isso nunca
tenha sido feito antes. Iàn
Holm permaneceu no palco
praticamente o dia inteiro,
das 10h30m da manhã às
22h30m da noite. Somente
Peggy Ashcroft realizou uma
maratona semelhante quan-
do, em 1963, interpretou
Margaret, no mesmo dia, em
Henry VI, Edioard IV e Ri-
chard III, trilogia apresen-
tada por John Barton num
único espetáculo, intitulado
A Guerra das Rosas. (BNS).

MODIFICADA A TEMPO-
RADA JUDAICA — Por mo-
tivo de força maior, o Tea-
tro Judaico de Jospeh Buloff
não pôde estrear ontem. A
estréia foi adiada para ama-' nhã, às 21 horas, quando
será realizada a única apre-
sentação de Os Irmãos Ash-
kenazi. Os três contos de
Tchecov, programados para
domingo e segunda-feira,
também serão apresentados
uma única vez, domingo, às
21 horas, na despedida da
compatihia.



Jornal do Brasil, sexta-feira, M-10-G6, Cad. B — 3

Panorama

da noite

ESTRÉIA — Hoje, às 23
horas, no The Pink Panther,
estréia de Panteras A Go-gô
com a participação de duas
bailarinas de televisão e dos
cabeludos do Nero Trio.

INAUGURAÇÃO — Con-
firmada a inauguração do
Chez Toi para o próximo dia
20, quinta-feira, em noite de
beneficio das obras sociais
de D. Ema Negrão de Lima.

SOCIEDADE — Abraão
Medina informa ao colunis-
ta que, realmente, associou-
se aos Irmãos Sánchez, do
Panorama Palace Hotel, pa-
ra a reabertura do Rio 1800,
o que deverá ocorrer na pri-
meira quinzena de novem-
bro.

ARRENDAMENTO — Sa-
cha Rubin, ao que tudo in-
dica, será o arrendatário do
Balaio, a bem montada boa-
te do Leme Palace Hotel.

GILBERTO & VANDA —
Guilherme Araújo afirma
que estreará, na quarta-fei-
ra vindoura, o seu show no
Bar Cangaceiro, que conta-
rá com a participação de
Gilberto Gil, Vanda Sá e o
conjunto de Edson Macha-
do, com o próprio na bate-
ria, Osmar Milito ao plano,
Tório no contrabaixo e Pau-
lo Moura na clarineta.

JAZZ — O Clube de Jazz
& Bossa, presidido por Jor-
ginho Guinle, passará a se
reunir, todas às têrças-fei-
ras, no Casa Grande, após
o Cinema de Arte.

RETORNO — Chegará da
Europa o shoio biLSiness-man
português Joaquim Saraiva,
proprietário do Lisboa à
Noite, que foi ao Velho Mun-
do contratar atrações para
seu restaurante típico.

REABERTURA — Sky
Tenace, luxuosa casa de
entrete7iimento noturno da
Barra da Tijuca, será rea-
berta em dezembro. Na áiÀ
reção artística continuará o
competente Luís Bandeira.

SELEÇÃO — A cançone-
tista Maria da Graça, atra-
ção da Adega de Évora, já
está selecionando as músi-
cas que integrarão seu pró-
ximo elepê, As melodias es-
colhidas serão de autores
nacionais, já que Maria, a
despeito de ser portuguesa
de nascimento e de estar,
somente, há dez anos no
Brasil, interpreta nosso rit-
mo sem o menor sotaque.

ATRAÇÃO — A Churras-
caria Tomei deverá apre-
sentar, a partir ãe novem-
bro, atrações, seguindo o
o exemplo âe suas concor-
rentes. Mário Salas, cantor
portenfio, nas cogitações de
Kamoto, assim como o açor-
ãeonista Luís Carlos.

RELAÇÕES PÚBLICAS —
Acaba de assumir o cargo de
relações públicas e divulga-
dor de Frenesi, o jornalista
Dirceu Ezequiel, sem pre-
juízo de suas atuais fun-
ções na Churrascaria Gaú-
cha. Aliás Frenesi é o show
montado que mais fatura
na madrugada carioca.

NOVO SHOW — Estreou,
terça-feira, no maior sigilo
no Fred's um espetáculo
com quadros remontados de
antigos shows. No elenco:
Maria Teresa Quintas, Irene
Ravache, Os Modernos do
Samba, bailarinos e baila-
rinas.

PANORAMA ê preparado
pela seguinte equipe: Faus-
to Wolff (Televisão) —
Harry Laus (Artes Plásti-
cas) 7- Juvenal Portela
(Discos Populares) — Lago
Burnett (Literatura) —
Maurício Gomes Leite (In-
ternacionais) — Míriam
Alencar (Cinema) — Renzo
Massarani (Música) — Si-
mão de Montalverne
(Shows) — Tan Michalski
(Teatro).
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Da frisa porá o palco

Hoje, logo mais, à. noite, Lúcia
Barroca estréia no palco do Tea-
tro Municipal, vestida de veludo c
encarnando a Mlmi da ópera 'La
Bohcmc, passando, assim, de es-
pectadora assídua do teatro (sua
frisa: número 16), a estrela da mú-
sica lírica, em mais esta têmpora-
da nacional. O casal Carlos Barro-
ca sempre foi um dos habitues das
grandes noites do Municipal. E
hoje, também seus filhos lá esta-
rão, para assistir aos dois pri-
meiros atos da ópera cantada pela
mãe.

Lúcia exercita sua voz durante
uma hora por dla, na sala de mú-
sica de seu apartamento, na La-
goa. Mas, paralelamente ao seu
trabalho com a música erudita, não
perde oportunidade de dançar
iê-iê-iê no Bateau. "ópera não ó
um gênero superado, como muitos
acham", diz ela. "A arte pura sub-
siste ao tempo". Em matéria de
cantora lírica, sua preferência vai
para a Tebaldi. Os dois trajes queserão usados pela mais nova prima-dona do Rio são de autoria de Ar-
lindo Rodrigues. ,

O Rio vai cantar

A partir de 22 dêste mês, o,
Maracanãzinho deverá ser o pro-
grama obrigatório do carioca que
gosta de música. Lá estão sendo
montados três palcos, em formato
de discos, onde ficarão instalados
os apresentadores, a orquestra, os
grupos de acompanhamento e os
intérpretes do Festival Internacio-
nal da Canção — que em boa hora
foi reintroduzido no calendário das
festas da Cidade. Os preços de in-
gresso ao Maracanãzinho serão a
partir de três mil — preços de tea-
tro.

Desde há uma semana, no en-
tanto, toda a máquina administra-
tiva e executiva do Festival já es-tá instalada no Copacabana Pala-
ce, num esquema semelhante aorealizado para o Festival Interna-
cional do Filme.

Os organizadores do certame
garantem a vinda de Lisa Minelli,
um dos nomes que projetarão oFestival no mundo. Lisa é jovem,atraente, alcançou um sucesso
imenso há meses, em Paris, e pos-sui uma voz cheia de íôrça, comoa de sua mãe, a célebre Judi Gar-land. Seu pai é o diretor cinema-
tográfico Vincent Minelli, que poracaso também já esteve no Rio, háum ano, para o Festival de Cinema

Quem também virá ao Rio, pa-ra aqui cantar, é a italiana LúciaAltieri, que escreveu dizendo quegostaria particularmente de en-contrar-se com Grande Otelo, quenão conhece, mas por quem temuma admiração especial.
Wayne Fontana, cantor inglês

cuja. música Game of Love está
no.hit parade dos Estados Unidos,
também vem ao Rio. Fontana tem21 anos, casou na semana passada,e sua lua-de-mel será carioca. Orapaz é louco por futebol, e já es-
creveu dizendo que quer conhecerPele.

Juventude para Maria Teresa

Porque foi escolher o vestido
que usará no casamento de seu ir-
mão, João José, Maria Teresa Gou-
lart aproveitou para encomendar
mais dois modelos que usará na
temporada de verão do Rio. O. ves-
tido do casamento será de tule
azul, enfeitado com pompons da
mesma côr. Além dele, também
está sendo preparado um longo de
crepe branco, debruado de strass,
para noites de black-tie, e mais.
um tailleur, tipo trotteur, de linho
amarelo. Tudo com a etiqueta de
Guilherme Guimarães. Em todas

as encomendas, Maria Teresa pe-
diu que a linha de suas roupas fòs-
se bem leve e multo jovem. Dife-
rente, portanto, da linha Dener
que anÜRnmento usava, severa e
por demais austera.

A desvantagem
dos novos

Os candidatos que estréiam
na política, . por sinal, não têm
muita chance de sc fazerem conhe-
cer pelo povo e de se definirem.
A Justiça Eleitoral, proibindo o
contato direto e espontâneo do
candidato com o eleitor, interdi-
tando volantes, a colocação de car-
tazes em ruas e apenas de'xando-
lhe os horários em rádio e TV e os
comícios programados, faz com
que os nomes, ainda não conheci-
dos das massas, concorram em de-
siguaidade com os veteranos das
campanhas das urnas.

Despedida de Sadia

Sacha Rublm esteve na Casa
Grande, assistindo ao show de
Eliana Pitmann, e gostou tanto do
Café-Teatro que já recebeu de Sér-
gio Cabral um convite para lá fa-
zer sua despedida, antes de partir
para a Europa.

O casamento da semana

O de Titã Queirós Matoso com
o Embaixador Edmundo Barbosa
da Silva, anteontem, na .igreja do
Carmo, seguido de recepção na ca-
sa do irmão da noiva, Fernando
Queirós Matoso: foi um dos mais
requintados casamentos desta tem-
porada. Titã ganhou, de presente,
do noivo, um solitário retangular,
com corte semelhante ao de esme-
raldas. Da familia Barbosa da Sil-
va, um conjunto de brincos e anel,
com pérolas barrocas. A maioria
dos presentes aos noivos constou
de quadros de artistas brasileiros
e de prataria. O diadema de Titã
íoi uma das sensações da cerimô-
nia religiosa: é antigo, peça des-
montável e tradicional de sua ía-
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Lúcia Barroca, tle Mlmi da La Bolièmc,
a partir de hoje à noite a mais nova
prima-dona da música lírica nacional

milia. Todo cravejado de brllhan-
tes que formam flores, na verdade
é uma beleza.

O nôvo casal viajou para Cam-
pos do Jordão, onde passará a lua-
de-mel.

Cozinheira a 150 mil

Um conhecido diretor de tele-'
visão do Rio, numa dessas noites
do Le Bateau, dançando, conheceu
uma moça cujos dotes de iê-iê-iê
inspiraram-no a contratá-la como
cozinheira de sua casa. O convite
foi feito — Cr$ 150 mil seria o sa-
lário — e a jovem aceitou. O co-
nbecido diretor, agora, quando che-
ga em casa, encontra um belo jan-tar preparado pela cozinheira nova
que, depois de servi-lo, senta-se à
mesa em sua companhia para tam-
bém jantar.

Trabalho em equipe

A escultora Sônia Ebling, su-
per-prémiada, que veio de Paris,
onde vivia há nove anos, está na
fase das esculturas em cimento (re-levos abstratos) coloridas mediante
o uso de óxidos. O detalhe mais
curioso é que Sônia vem traba-
lhando ligada a arquitetos, num
verdadeiro trabalho de equipe. Ela
viaja na segunda-feira para Porto
Alegre, para visitar a familia, edepois exporá no Rio. Mas aindanâo sabe onde nem quando.

Homem e mulher em música

O long-play da trilha sonora
do filme', de Claude Lelouch, Un
Hommc, Une Femme (prêmio em
Canes), está fazendo grande su-
cesso em Paris. Aliás, toda Paris
assobia a-música, que no disco íoi
gravada pelo ator Pierre Barouh
(o mesmo que filmou no Rio Ar-
rastão). Num dos lados está a mú-
sica de Vinícius e Baden Powell,
batizada pelos franceses de Samba
Saravah. Quando o filme fôr exi-
bido entre nós, não temos dúvida
de que a sua música, aqui também
se transformará em assobio de
rua, de tão boa e fácil de ser apre-
cndlda, que é.

Picadinho

Vera Mlndlin, mulher do ar-
quiteto Henrique Mindlin, (nasci-
da Bocaiúva), que passou dois
anos vivendo em Portugal, torna
a expor, depois de uma longa au-
sência das galerias de arte, no Mu-
seu de Arte Moderna, no próximodia. 27. Gravuras .

Tônia Carrero foi retratada
por Glauco Rodrigues, que inau-
gurou, ontem, a sua exposição na
Relevo. O retrato está exposto, e
o que mais atrai, nele, são as luzes
pintadas por Glauco, ao lado do
rosto de Tônia, que, conforme o
ângulo do espectador, parecemacender-se e apagar-se.

Na Associação Brasileira de
Imprensa, Ivone Linhares fêz uma
tarde de autógrafos para o seu 11-
vro Mário Linhares Visto por Sua
Filha.
O O casal Fritz Alencastro Gui-
marães, o pintor José de Dome, o
escritor Marques Rebelo, no cine-minha do Museu da Imagem e do
Som, anteontem, assistiam ao fll-
me de Polonsky Força do Mal.

A Embaixatriz Carmem Men-
des Viana éstá-se preparando pa-ra passar o íim-de-semana em Bú-
zios.
O Betina almoçou ontem com
Guide Vasconcelos na pérgula do
Copacabana. Ela" quase não está
circulando pelos lugares em voga
no Rio, e se mantém distante, o
mais que pode, de jornalistas.

Sob o patrocínio do Jornal do Brasil
ALO, DOLLY 1 lança o

PLANO FAMÍLIA
SO ATÉ 16 DE OUTUBRO

Impllando a promoção JB-fllô, Dollyl quo tanto sucesso vem alcançando entro nossos leitores o
Jornal do Brasil oferece agora uma vantagem extra: vêr «116, Dolly!» — a maior comédia musi-
cal ds todos os tempos — com toda a familia pagando preços reduzidíssimos.

VEJA COMO FUNCIONA O PLANO FAMÍLIA JB-ALÔ, DOLLY I
Recorte o eoupon abaixo • leva-o i bilheteria do Joio Cae-
tano ou i loja da Calçadoa Polar, à Av. Copaca.bana, 814.
Ela lha dari direito a uma entrada grátis na compra de uma
outra, aoa preços normais da bilheteria. E mais ainda: paradois membros de sua família, crianças ou adultos, você ain-
da poderá' adquirir duas entradas, mais, pagando _ metade
do preço.

Coupon
PLANO FAMÍLIA
Vale uma entrada grátis para «Aid, Dollyl» na
compra de uma outra aos preços normais da bi-
lheteria. Vale também um desconto-extra de 50 %
na compra da mais uma ou duas entradas.

EXEMPLO ! suponha qun você queira vêr «AID, Dolly 1»
acompanhado de sua esposa • dois filhos, (ou qualquer o_-y
tro parente, até mesmo amigos). Normalmente, pagaria o va-
lôr correspondente a quatro ingressos. No «Plano Família
do JB-Aló, Dollyl» você pagará apenas o preço de 2 entradasI

APROVEITE! É só até o dia 16 de
outubro, quando, impreterivel-
mente, terminará a temporada
triunfal de «Alô, Dolly!»
INFORMAÇÕES: 43-4276
ATENÇÃO I LEVE MAIS C0UPONS PARA TER Dl-
REITO A UM MAIOR NÚMERO DE ENTRADAS GRÁTIS
ASSIM COMO TAMBÉM MAIS DESCONTOS NO PLANO
FAMlUA JB-ALÔ, DOLLY!

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA

A VOZ DO SURF
Tito Rosembcrg e Edgard

Gordilho, ambos do Arpoador, me
escrevem uma caria a propósitoda turma do surf. A carta é longa
e inteligente; divulgarei apenas'os
seus pontos principais:"O surfista é um rapaz quese esforça mais que os outros, poisestuda e trabalha para comprar
sua prancha. Em geral, conserta
a tábua dos outros, e com o di-nheiro obtido nesse serviço com-
pra a sua própria, prancha. MíÂum de nós já passou mais de dois
meses num porão ãe navio, lá no
pôrlo, pintando, varrendo e lixdn-do, para depois retomar à praia,crioulo de fuligem, mas com o di-nheiro no bolso e a prancha nacabeça. A quantidade áe pranchas
presenteadas por pais milionários
é tão pequena que não se justifi-ca o apelido de filhinhos-do-papai
para nós. Quanto à bermuda co-lorida, tão sofisticada, é mais do
que um simples enfeite: é a pro-teção contra a parafina passadana prancha, que provoca ferimen-tos nas pernas. A bermuda relra-ta simplesmente o espírito de
quem a usa, e não é colante, pois
quanto mais larga mais fàcilmen-te poderemos nos movimentar emcima da prancha, na efêmera ca-
valgada das ondas.

\Devemos confessar, realmen-
te constrangidos, que no item re-
ferente aos cabelos (oxigenados)a razão é tôãa sua. Mas, se há os
que usam de artifícios químicos
para ajudar a natureza, também
liá os que combatem isso, e que

não são poucos. Essa louromania
é mais acentuada na turma ain-
da sem personalidade formada csujeita ás influências americani-
zantes, ultimamente, tão em moda.Com o passar dos dias, eles con-seguirão ultrapassar essa fase deafirmação sexual, e as mocinhas
serão paqueradas de outra formam enos verônicalakeana e maismáscula. Quando êsse tempo vier,o número daqueles que trabalham
de gravata a semana toda, poistêm compromissos para com a so-ciedade, será bem maior, e aos do-mingos ver-se-á gente mais sadiana praia, morena ou não, de ber-muda colorida ou não. Enfim,
gente que procura afirmar-se exis-tencialmente com algo mais ão
que simples cartas de maré ouboletins ão Serviço de Meteorolo-
gia.

Fazemos questão ãe ressaltar
que as ondas oceânicas são prova-velmente o que há de mais lindosôbre a face da Terra, mas não se
justifica que uma. pessoa venha à
face dêste planeta somente paraadmirá-las...

As mocinhas da geração surfnão têm naãa ãe diferente ãaso ti trás, simplesmente dão valormaior a atributos físicos do queintelectuais. A informação ãe quaflagelamos o peito na'pedra lhe
foi dada por algum insatisfeito,
ou tnesmo masoauista."

Finalmente, Tito e Edgard meconvidam para um contado com
a turma, qualquer domingo. Irei.
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A GUERRA
DO IDÍLIO

São Paulo (Sucursal,) — O de-
sentendimento entre a Prefeitura
e a Câmara Municipal sôbre uma
estatua, considerada pelo Verea-
dor Antônio Sampaio "como obra•do demônio", foi censurado pelos
estudantes da Faculdade de Direi-
to da USP qúe, em oficio ao Pre-
feito, se oferecem para ficar defi-
nitivamente com o monumento.

O Presidente do Centro Aca-
dêmico Onze de Agosto daquela
Faculdade, Sérgio Lazarini, decla-
rou ao Prefeito que os estudantes"se surpreendem com o vereador
que, ao invés de se preocupar com

, inúmeros problemas que afligem
a Capital, limita-se, esquecendo-
se da motivação artística de que
foi concebida a estátua, a chama-
la de obra do demônio e atentató-
ria ao pudor público".
O IDÍLIO SEM PAZ

Construída em 1920 pelo es-
cultor norueguês W. Zadig, a es-
tátua representa o idílio e fazia
parte de um conjunto de três
obras encomendado pelo Centro
Acadêmico Onze de Agosto para
homenagear o poeta Olavo Bilac:
sôbre uma elevação ficava o bus-
to do poeta, de um lado a figura
de um bandeirante, e, de outro, a
representação do idílio entre uma
índia e um francês. Logo que

inaugurado na Avenida Paulista,
o conjunto provocou protestos,
alegando uns que a obra atrapa-
lhava o trânsito, outros que o bus-
to estava numa posição ridícula,
e a maioria que o beijo entre o
francês e a índia era por demais
voluptuoso.

Em 1936, a Prefeitura desmon-
tou o bloco, conservando as três
peças num depósito. Por suges-
tão dos estudantes de Direito, o
busto de Olavo Bilac foi levado
para o saguão da Faculdade, en-
quanto o bandeirante foi parar
mais tarde diante de um colégio
no Bairro Pinheiros. O idílio per-
maneceu oculto até 1956, quando
o então Prefeito Jânio Quadros
mandou colocá-lo numa praça no
Bairro do Cambuci. A estátua, po-
rém, só pôde ficar ali durante 24
horas, pois os pais e "professores
da região protestaram escandali-
gados.

O Prefeito Faria Lima recen-
temente determinou, discreta-
mente, que o Idílio fosse para o
jardim na entrada do Túnel Nove-
de Julho. Na semana passada, o
Vereador Antônio Sampaio pediu,
na Câmara Municipal, que "em
nome das senhoras paulistas",
fosse retirada dali "aquela obra
do demônio, um verdadeiro escân-
dalo".
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PASSARELA
A MESA DAS REFEIÇÕES

UU.I.A C--ATA-.GNlI.il

RUTH MAMA

Nos tempos apressados da
ntualidade, a mesa das refeições
6 o ponto onde se reúnem todos
os membros da família o, por
isso, deve ser o lugar onde rei-
nem alegria e bem-estar.

A nós mulheres cabe a obri-
gacão de zelar para que as ho-
ras' das refeições sejam sempre
agradáveis, em meio da mono-
tonia dos afazeres diários. Pro-
curemos cumprir êste nosso de-
ver, pois é aí que se manifesta
toda a nossa ciência. Sim, pro-
curem cumpri-lo não somente
quando temos hóspedes, mas dí-
àriamente. Não serão nossos fi-
Ihos e nossos maridos dignos de
toda a nossa atenção? Devemos
zelar para que a nossa mesa es-
teja semprev limpa e bem arru-
mada. Algumas flores bastarão

para cnfeltá-la. Os pratos dc-
vem ser cuidadosamente arran-
jados, com arte e gosto. A prin-
cipal arte da mulher está em
dispor as coisas de tal modo
que, a mesa, todos sc sintam à

. vontade e felizes. Ela deve enca-
minhar a conversação de uma
forma tal que em todos os sem-
hlantes transpire o bom humor
e a alegria, fazendo-os esquecer
os aborrecimentos que multas
vezes trazem os afazeres diários.
.5 esta a missão da mulher que
ama sua família e zela pela sua
felicidade.
SOUFFLÉ DOCE:

Ferve-se um litro de leite ado-
çado a gosto e essência de bau-
..ilha. Desmancham-se numa xí-
cara de leite frio 3 colheres de

farinha de trigo e 6 gemas, mis-
tura-se ao leite morno, fora do
íogo.

Torna-se a levar ao fogo, rac-
xendo-se sem parar até ficar na
consistência de um creme gros-
so. Põe-se uma pltadinha de sal
e deixa-se esfriar. Vinte minu-
tos antes de se servir misturam-
-se ao creme 200 grs. de frutas
cristalizadas, partidas e coloca-
das de molho num pouco de rum
e as 6 claras batidas em neve.
Depois de tudo bem misturado,
despeja-se num prato de vidro,
fundo, que possa ir áo forno, ao
qual se leva o soufllé por quinze
minutos.

Serve-se no mesmo prato.
É uma sobremesa de sabor de-

licioso e muito apreciada pelo3
europeus durante o inverno.

MIREILLE TEM GUARDA-ROUPA NÔVO

Mireille Mathieu é o no-
me do momento em matéria
de sucesso musical. Basta-
dizer que nos últimos seis
meses, vendeu um milhão de
discos e que nos meses de ju-
lho e agosto apareceu em na-
da menos que sessenta espe-
táculos e soirces elegantes.

Por estas e outras, a ga-
rota sentiu uma urgente ne-
cessidade de reformar seu
guarda-roupa, enchendo-o de
uma moda que é bonitinha,
jovem e versátil. Os Estados
Unidos a esperam, o cinema
procura por ela com contra-
tos fabulosos e a TV reclama
sua presença todas as sema-
nas.

E para tudo isto, foi que
Mireille um dia partiu em
busca das roupas moderni-
nhas que veste agora. Sua

moda é a jcime-fille, pois
tem apenas 19 anos e uma
figura excepcionalmente es-
belta e frágil. O forte para
ela é explorar bastante seu
aspecto saudável e jovial.

Alguns conjuntos de lãzi-
nha, de corte sóbrio e abo-
toamento original, vestidi-
nhos esportivos de tons
quentes e modernos e longos
em malha ou no gênero
duas-pecas, foram as peças
escolhidas chez Stark ou Fe-
raud.

Apenas o essencial, prá-
tico, para uma jovem estrê-
la que precisa brilhar todas
as horas de seu dia que co-
meça às 8 de cada manhã e
permanece repleto de ativi-
dades até a madrugada se-
guinte.

Os três modelos que fa-

Desenhos dc DIANA

zem parte do guarda-roupa
são:

Conjunto em gabardi-
na de lã, bege-queimado. Go-
linha oficial, saia ligeiramen-
te evasée, botões grandes e
redondos e pespontos largos
sublinhando o punho, a go-
la, a bainha e o casaco;

Para uma estréia de
gala, vai usar um longo mui-
to requintado, todo de ma-
lha de seda branca, bordado
em pastilhas na manga e no
decote;

— Também para alguma
ocasião elegante, escolheu
outro de etiqueta Feraud.

. Saia em tom forte, liso e blu-
sa de mangas longas e deco-
te bateau, com estamparia
abstrata pintada à mão.
Completando, original cinto,
de fivela metálica.
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GAROTAO USA MAMAS
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Chegou o dia esperado. Fim de se-
mana, passeio de lancha, pesca, mer-
gulho, dormir a bordo como gente
grande, sair só com o papai — que
êsse esporte é para homens — ser co-
mandante, timoneiro, tripulação e até-
capitão. Mas antes é preciso providen-
ciar para que nada seja esquecido. Ve-
jamos: camisas, calção, pé-de-pato,
máscara de mergulho e o cobertor, por-

que a mamãe insiste que de noite faz
frio. Espaço não é problema, nem ele-
gância. Sacola de viagem ao ombro —
combinando com a camisa nova em
malhas azul e vermelho, feita especial-
mente para o grande acontecimento
— êle se despede ligeiro, sorriso bem
grande, olhos brilhando, antecipando
o gozo da nova aventura.

SEMANA DA ESPANHA
INTERESSA A MULHER

A Espanha comemora a sua sema-
na e há festejos em suas terras amare-
las e em todos os cantos onde se en-
contram seus filhos. É tempo das ri-
cas mantilhas de renda, de cravos ver-
melhos — e nossa primavera dá a sua
colaboração —, de festivais de danças
e de grandes mesas nas quais impera
a paella, seu prato típico por excelen-
cia.

O Sr. Manuel Penella, Adido de
Imprensa da Embaixada da Espanha
no Brasil, nos mandou dados de inte-
rêsse feminino relativos à sua terra,
acompanhados de uma linda boriequi-
nha — aliás as mais modernas da Eu-
ropa, em feltro e com cabelos sintéti-
cos — que bem atesta o progresso do
artesanato espanhol:
• Na Espanha existem 461 campos
de futebol; 7 395 cinemas; 45 teatros
e 322 praças de touro. Isto sem contai*
com as instalações de muitos centros
oficiais, como os teatros construídos na
Casa da Moeda, Ministério da Infor-
mação e Turismo e no Parque Móvel
de Madri. Os campos de esporte, os
cinemas, os teatros, as praças de tou-
ro, os salões de festas, os bares e as
inúmeras confeitarias preenchem as
horas vagas do espanhol de nossos dias
e seu superior nível de vida.
• O último censo geral das bibliote-
cas acusou um total de 3 275, distribuí-
das da seguinte forma: 123 universi-
tárias, uma nacional, 683 especializa-
das e 384 docentes. O resto são biblio-
tecas públicas: 48 gerais, 60 provin-
cianas, 672 do Serviço Nacional de Lei-
tura, 160 municipais, 200 de entidades

.e associações, 490 juvenis e femininas,
152 de operários, 191 de organismos
militares, 77 de prisões, 28 circulantes
e cinco em hospitais,
• Desde 1952, ano emj que se come-
caram a registrar espetáculos — festi-
vais — aumentaram sensivelmente. O
ano em que mais festivais foram reali-

, zados na Espanha foi 1963, com 45,
havendo oferecido nada menos que 521
espetáculos. Os Festivais da Espanha
são sem dúvida o canal mais idôneo

para levar o aplauso do povo às gran-
des obras artísticas. Dentro da músi-
ca predominam os concertos, seguidos
dos corais. Quanto ao teatro, as prefe-
ridas são as obras em prosa e em ver-
so. As orquestras são na maioria espa-
nliolas.

No que se refere às danças, os
ballets estrangeiros se alternam com-
os nacionais, ficando em terceiro lugar
as danças populares.

Nas terras espanholas existem cêr-
ca de 200 maternidades, sem contar
com as salas para parturientes dos
hospitais gerais. Em 1962, 61136 mu-
lheres deram à luz crianças nessas
maternidades, com 57 casos de morte
de parto.

Na Espanha, em 64, as estatísticas
acusaram os seguintes n ú m e r o s de
mulheres que trabalham fora: 378 mil
na agricultura; 938 mil na indústria;
e 1 milhão e 14 mil no comércio e nos
escritórios.

A base da alimentação do espanhol
é a carne, ovos e peixe. Não são mui-
to partidários das verduras. A carne
consumida por ano chega a mais de
600 mil toneladas. A carne de cavalo é
também consumida, mas em pequena
escala. Decididamente o espanhol não
é vegetariano. Não devemos estranhar
pois quem resistiria a um assado de
carneiro, um terneiro assado, ou a um
simples par de ovos com presunto?

Um bom par de sapatos é uma
grande garantia para se pisar "como
Deus manda". A Espanha conta com
muitas fábricas de sapatos, que podem
competir com os melhores do mundo
e não só em preço como também em
qualidade.' • O artesanato na Espanha é bastan-
te valorizado, e existem cerca de 60
mil artesãos em todo o país. Destes,
mais de sete mil trabalham em couro;
20 mil em tecidos; além dos que se de-
dicam ao vidro, cerâmica e bijuteria.
O número menor corresponde aos tra-
balhos de belas artes, restruturações,
instrumentos musicais e talhistas de
mármores.
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realizará, nos dias 18 e 19 *

GRANDE LEILÃO g
DE ARTE MODERNA g

Obras em exposição diàriamenlt (das 10 às 22 hs),
Inclusive amanhã • domingo

B».....».....................»»——»'
Av. Ataulfo de Paiva, 23-A (Leblon) m
Tel: 27-7595 5
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DÉCOR
CURSO DE TAPETES

Ponfos, riscos, marcação do trabalho e
forraçáo: aulas em pequenos grupos.
LÃ ESPECIAL - TAPETLON

Rua Toneleros, 356 - Tel.: 37-5917 - Guanabara

das artes
plásticas

SÍMBOLO DA RFFSA —•
Uma exposição cuja visita
recomendamos, pela quall-
dade dos trabalhos expostos
e sua cuidadosa execução, é
a dos símbolos premiados
pela Rede Ferroviária Fe-
deral SJA., m concurso rea-
lizado pela empresa. Está
montada no Museu de Ar-
te Moderna e atesta o pro-
gresso brasileiro nm termos
de desenho publicitário.

PARA HOJE — A Embai-
xada do Chile convida para
a inauguração da Exposição
Vina Del Mar Visita Rio.
hoje às IS horas no Museu
da Imagem e do som (Praça
Marechal Âncora).

ARTE CHINESA — Na Es-
cola de Belas-Artes está
montada uma Exposição de
Arte Chinesa, sob o patroci-
nio da República da China
e em homenagem ao sesqui-
centenário da ENBA.

VISITA CVIADA — O
Prof. João Vicente Salgueiro
dirigirá uma visita ao Mu-
seu Naciona' de Belas-Artes,
no próximo dia 19, quarta-
feira, às 16 horas. A visita
terá por tema a Pintura
Brasileira Contemporânea.

ARTE NO ZOOLÓGICO —
As crianças da Zona Norte
vão ganhar uma Escolinha
de Arte que funcionará no
Jardim Zoológico, junto á
Colméia, onde poderão ser
feitas inscrições para crian-
ças a partir de 4 anos de
Idade. A escolinha compre-
enderá cursos de desenho,
pintura, modelagem, carpin-
taria, teatro.

RACHEL NA GIRO — A
gravadora Rachel Strosberg
está mostrando desenhos,
guaches e monotipias na
Galeria Giro. Combina a ar-
tista o desenho a bico de
pena sobre superfícies colo-
ridas em diversos tratamen-
tos, conseguindo efeitos
agradáveis e sutis. Há pai-
sagens de Ouro Preto (mais
uma vez!) e flores de resul-
tado inferior àquelas.

PARIS — Pela iniciativa
de seu nôvo animador, Sr*
Marc Netter, a Casa da Cul-
tura do Havre instalou, para
benefício de seus membros,
um serviço de empréstimo
de obras de arte.

Por meio de uma partici-
pação no seguro, da ordem
de 2 a 5 F. por mês, os ama-
dores poderão obter o em-
préstimo, à sua residência,
de .pinturas, desenhos, gua-
chés, aquarelas, esculturas
ou gravuras realizadas por
300 artistas diferentes.

Aquele que recebe o em-
préstimo deverá guardar
com êle, durante um perío-
do de dois a três meses, a
obra de sua escolha, a fim
de provocar uma espécie dc
Impregnação de seu lar por
um nôvo estado de espirito
e criar a necessária familia-
ridade com a compreensão
estética.

A coleção de obras de arte
foi constituída com uma es-
pécie de ecletismo: todas as
tendências foram aceitas
pelos organizadores. Após
algumas semanas, foram
registrados inúmeros em-
préstimos. Caso o solicita-
dor do empréstimo desejar
continuar na posse da obra
de arte à qual se habituou,
a Casa da Cultura não se
oporá a uma possivel tran-
sação. Contentar-se-á em
pôr o solicitador em conta-
to com o criador ou seu re-
presentante.

GALERIA BACI — Foi
inaugurada oficialmente a
nova sede da Galeria BACI
(Instituto Cultural Brasil-
Estados Unidos) da missão
diplomática brasileira em
Washington, com cerca de
4S0 pessoas entre artistas,
críticos de arte, diplomatas e
autoridades. Na ocasião fo-
ram apresentadas tapeça-
rias de Genaro de Carvalho.
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da música

VERA ASTRACAN NA ABO
— PRó-ARTE — Segunda-
feira, dia 24, reallza-se no
Municipal o recital.da jo-
vem pianista brasileira Vera
Astracan. Dentontora do
Prêmio Wilhelm Baokhaus,
Vera demonstra seus dotes

pianisticos, tanto técnica-
mente como também musl-
calmente. A pianista foi, su-
cesslvamente, pata á Euro-

pa, fêz um curso de aperfet-
çoamento com Seldlhofer e
realizou um concerto -cm

Viena. Os sócios, para assis-
tir, devem apresentar a cá-

pa do talão da presente tem-

porada.

HOMENAGEM AO COLÉGIO
BENNETT — No próximo
dia 18, às 17h, no Auâitório
áo Conservatório Brasileiro
âe Música, será realizaâo um
concerto dos cantoras Silea
Stoppato Estêves e Nilza Mi-

guel Elias, patrocinado pelo
, • Centro ãe Divulgação Musi-

cal.

NELSON FREIRE — Enzo
Valenti Ferro, fala na revis-
ta Buenos Aires Musical de
um concerto que Nélson
Freire realizou naquele Tea-
tro Colon: "O pianista pos-
sui uma qualidade que logo
o destaca dos jovens instru-
mentistas da atualidade:
tem talento. Talento cujas

possibilidades ninguém se

preocupou até agora — con-
forme parece — em explorar
e canalizar cultural e estllis-
ticamente. É um diamante
bruto. Toca o piano com a
capacidade técnica e a segu-
rança de um veterano; po-
rém musicalmente pensa co-
mo um menino. E, como um
menino, deixa livre sua fan-
tasia, criando imagens às
vezes ingênuas, com fre-
quentes equívocos porém
nunca despidas de interesse.
Além disso, Freire possui o
maravilhoso dom da comu-
nicabilidade; diz as coisas
com evidente sinceridade,
sem artifícios, com emoção.
O vigor e a falta de equilí-
brio de seu temperamento
são também uma demons-
tração de uma juventude
que ainda não aprendeu a
mandar com inteligência
nas suas qualidades natu-
rais."

MÚSICA EM BELO HORI-
ZONTE — O maestro Hen-
rique Morelenbáum regeu a
Coral Ars Nova e a Orques-
tra Clássica da Universida-
âe Federal âe Minas Gerais,
e no seu programa havia
Concerto Grosso em Dó Me-
nor âe Geminianí, Concerto
Espiritual de Praetorius e

! Cantata N.° 140 de Bach.

PAUL HINDEMITH — Êste
Importante' compositor con-
temporáneo será focalizado
no programa Pelos Cami-
nhos da Música, da Rádio
Ministério da Educação, ho-
Je às 17h30m. Será apresen-
tado o Concerto para Plano,
Metal e Harpas opus 49, em

, primeira audição, em execu-
ção da Orquestra Filarmô-
nica de Berlim, sob a regên-
cia do autor.

DISCOTECA NA TELA E NO
AR — Continuanâo a apre-
sentação ãe filmes âe arte,
a Discoteca Pública âo Es-
taâo âa Guanabara apre-
sentará hoje às llh os fil-
mes As Catedrais da França
e Ballet sobre um Tema Pa-
rafrênico (sonhos âe uma
paciente psicanalisaâa
transposto para o ballet),
ambos ceâiâos pela Embai-
xaâa ãa França. Na segun-
da-feira, será apresentado
pela Rádio Roquete Pinto,
às 22h, o programa Discote-
ca em sua Casa, produzido
por Aírton Barbosa, onde
será ouvido o Stabat Mater,
ãe Rossini, e o Requiem, de
Fauret.
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lngrid Thulin: contra o piiritanismo provinciano

DOIS HERÓIS DE NOSSOS TEMPOS
NAIIUM SIROTSKY

Tel-Aviv — Evidentemente, se-
gundo as posições que ocupavam, o
reativamento das suspeitas de que
John F. Kennedy foi vítima de mais
de um assassino e a revelação de que
Ernest Hemingway suicidou-se teriam
de causar o maior interesse. E é o que
está acontecendo. Os livros de Mark
Lane e Edward J. Epstein sóbre o de-
saparecido Presidente, e de A. E.
Hotchner sóbre o escritor 'ganham
rápida popularidade.

Aparentemente, não havia nada
em comum entre os dois. Um, o po-
lítico, chegara jovem ao pico da car-
reira. O escritor vivia para os seus
livros, as suas aventuras e os seus
amiggs. Na verdade, porém, tinham
de semelhante algumas qualidades
que se vão tornando cada vez mais
raras no mundo-de hoje. Eram ma-
chos no sentido mais literal da pa-
lavra, pois que viviam segundo as
suas convicções. Eram rebeldes am-
bos, e ousavam ser individuais e in-
divíduos em-dias em que os gerentes
e as equipes cada vez mais impõem
o conformismo. Eram homens de
ação e intelectuais.

Tenho, e sempre terei pelos dois
uma preferência toda especial. Vivi
a era Kennedy nos Estados Unidos.
Nos poucos anos qúe esteve no poder,
num mundo que ainda não se curara
das decepções do após-guerra, êle
conseguiu impor uma atmosfera de
esperança. Tinha-se a exata sensa-
ção de que sob a sua liderança, sob
o impulso de seu contagioso otimis-

mo, pela sua combatividade, todos os
graves problemas de então acabariam
resolvidos. O mundo era jovem e bom
e queria gozar a vida. Não tinha a
teimosia ou o chamado orgulho dos
velhos, que é muito mais uma defesa
e o medo das. mudanças, e sè acaba-
ria entendendo. Os subdesenvolvidos
seriam arrancados das miseráveis
masmorras em que vegetavam 'em
grande parte por sua própria culpa.
As mulheres amavam o garotão, .o
que é sempre um bom sinal.

Ernest Hemingway jogou-^e na
literatura com a energia e o exagero
que marcou toda a sua vida. Os seus
livros eram sobre gente de ação, gen-
te como éle. Èle dizia que havia três
coisas navvida das quais sempre gos-
tara: o perigo; o amor; escrever. Ja-
mais economizou na procura ou na
realização de nenhuma delas. Fêz o
que quis até o fim. Agora já se sabe
que se matou quando se viu obriga-
do a desistir do que gostava para
continuar vivendo.

O que se diz dos últimos minutos
de John F. Kennedy ainda é total-
mente estranho. Lane e Epstein, o
último um jovem estudante e o pri-
meiro um advogado de Nova Iorque,
insistem em que dois foram os assas-
sinos. Fotografias do incidente além
de chapas de Raios X que não teriam
sido divulgadas confirmariam tais
hipóteses.

Dois novos livros estão sendo es-
perados a respeito. Wcsley H. Liebe-
ler, um dos muitos advogados que

participaram da Comissão de Inqué-
rito Warren que concluiu pela culpa-
bilidade de Lee Oswald, conhecido
como homem da extrema-direita,
acaba de assinar contrato com uma
editora para contar a sua versão de
como se fêz a investigação. Não lhe
agradaram certas insinuações sobre o
desaparecimento das chapas de Raio
X e, ao que consta, sóbre a partici-
pação da direita na morte do Presi-
dente.

William Mancliester, cujo livro
Morte de Um Presidente deverá sair
no próximo ano, e que teria o apoio
da família Kennedy em seu traba-
lho, também estaria fazendo corre-
ções de última hora para acrescentar
novas Informações comprobatórias de
que foi um só o autor.

Outros mais deverão aparecer.
Sobre a verdade sempre permanece-
rão dúvidas. E não sei bem qual a
utilidade das pesquisas que não o seu
valor histórico ou sensacionalista. Elas
só teriam efeito se, com'provas, fi-
zessem revelações que comprometes-
sem aquele ou êste setor politico do
País. É muito pouco provável que tal
venha a acontecer.

Mas, por cruel que possa-ípare^
cer, foi bòm; saber que Hemingway se
suicidou. Os que o conheceram como
homem e como escritor não poderiam
concebê-lo aceitando a derrota, vi-
vendo os últimos dias prisioneiro da
vida. Foi-se quando as limitações
ameaçavam enjaulá-lo.

ENSAIO SOBRE O TEMA

A PAZ É ATINGÍVEL
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Patrocinado pela Associação
Internacional de Lions Clubes e pelo
Lions Clube de sua comunidade.

CR$ 100.000.000 EM PRÊMIOS
Poderão participar todos os jovens de ambos os sexos que
hajam completado 14, mas que tenham menos de 22 anos de
idade em 15 de janeiro de 1967-

O trabalho, em forma de composição, deverá ser apresentado
no máximo de .5.000 palavras, em papel branco comum, no
tamanho de 22 x 28 cm, datilografado em espaço duplo,
numa só face do papel, sem assinatura do candidato.

Os concorrentes deverão inscrever-se previamente e terão
prazo, até às 24 horas .do dia 10 de dezembro de 1966,
para entregar os seus trabalhos aos Lions Clubes.

MAIORES INFORMAÇÕES PELO TEL.: 42-4462.COM A SRTA. SHIRLEY, E INSCRIÇÕES NO LIONS

CLUBE DO SEU BAIRRO OU NA RUA SEN. DANTAS, N.° 74 - 18." ANDAR, DAS 14 ÀS 18 HORAS.
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AS ULTIMAS
DE VENEZA

Depois de lutar com al-

gumas dificuldades, Carlos
Diegues foi a Veneza acom-

panhando seu filme, A
Grande Cidade, escolhido

pela direção da Mostra, que
desta forma, representou o
Brasil no famoso Festival.

De lá, Carlos Diegues es-
creve, mandando algumas
informações tanto ão Fes-
tival, como de fatos que o
cercaram:

— Em matéria de qualida-
de, o Festival esteve fraquís-
simo, comprovando que existe
uma crise no cinema mundial..
A exceção de Au Hasarã, Bal-
thazai\ de Robert Bresson, na-
da de importante apareceu.

O grande caso do Pesti-
vai foi Jogos âe Noite, um fil-
me de Mai Zetterling, proibido
na Itália. Luigi Chiarini, dire-
tor do Festival, exigiu que o fil-
me fosse passado em cópia in-
tegral o que quase resultou na
sua demissão e crise no Min. do
Spettacolo. Enquanto- isso
acontecia, lngrid Thulin, a es-
trêla do filme, concedia uma
entrevista no VEuropeu, que se
constituiu numa fonte de es-
cândalo. Mas, na realidade, pe-
lo menos em minha opinião, o
filme é apenas escandaloso,
sem ser pornográfico, não ten-
do a metade da dignidade de
O Silêncio. É um filme que se
não fosse a confusão criada,
passaria desapercebido.

A Grande Cidade teve uma
recepção simpática e às vezes
entusiástica. Os franceses gos-
taram muito do fumo e os ita-
lianos se dividiram. Muitos dê-
les (os qüe mão gostaram)
acusaram o filme de incompre-
ensível. Outros, em resposta,
diziam que a cada filme brasi-
leiro eles compreendiam mais o
Brasil. Acho que é essa a nossa
tarefa de agora: fazer compre-
ender o nosso cinema, trazendo
a compreensão do Brasil. De-
pois da sessão houve uma en-
trevista coletiva à imprensa, da

- qual participei,-acompanhado
por Joel Barcelòé: é.Aneci Ro-
cha. A entrevista durou uma
hora e trinta minutos, com per-
guntas muito interessantes.

. O BRASIL NA EUROPA
'•:¦' — O cinema brasileiro na
Europa passa por uma fase
fundamental. Durante esses
três ou quatro últimos anos fu-
ramos o bloqueio dos festivais e
acabamos por conseguir fazer

conhecer o nosso cinema. Hoje,
construído o mito, as pessoas
passaram a exigir mais. Um
filme brasileiro agora é espera-
do num festival como se espe-
ra um francês ou italiano. Isto
é bom, mas também nos pren-
de a certas responsabilidades
que talvez as dificuldades no
Brasil não nos deixou superar.
O interesse não é mais de um
grupo de elite da crítica, mas
do público e... viva!, dos dis-
tribuidores. Temos que apro-
veitar isso e, ao mesmo tem-
po, não nos deixar engolir.

PICADINHO DO FESTIVAL

Roger Corman, cujo filme
The Wilã Angels abriu o Pes-
tival, deu uma entrevista cole-
tiva fantástica. Êle é jovem (34
anos), inteligente e já fêz 60
(sessenta), filmes além de mais
20 como produtor, roteirista
etc. Um jornalista perguntou
quanto tempo êle leva para fa-
zer um filme, ao que êle res-
pondeu: "Normalmente, um
mínimo de dois dias e um má-
ximo de uma semana! Wilã
Angels é superprodução: foi
feito em 15 dias!"

Todos faziam perguntas sô-
bre o próximo Festival do Rio.

Aneci Rocha trará na sua.
volta ao Rio, uma carta que
uma italiana escreveu para
Leonardo Vilar, no final da
sessão da Grande Ciâaáe. É
uma declaração de amor.

ti

Perguntas constantes: Por
que Nélson Pereira dos Santos
e Gláuber Rocha não têm feito
filmes?

A melhor coisa do Festival
foi a retrospectiva de clássicos
americanos, p r i n c ipalmente
King Vidor, Sternberg, e Greta
Garbo. Sessões lotadas.

As vedetes do Festival foram
os diretores Godard, Truffaut,
Bresson e Posselini, além de
Françoise Hardy, que é lindís-
sima.

i

Bresson disse verdadeiros
absurdos na Conferência de
Imprensa.

Rosselini desfilou gordíssi-
mo, com séquito, pelos lugares
mundanos do Lido.

A mais séria foi Françoise
Hardy, que não deu bola para
ninguém.

Henri Langlois convidou A
Grande Cidade e Menino ãe En-
genho para uma exibição na
Cinemateca Francesa, logo
após Veneza, com a minha pre-
sença e a do Válter Lima Jr.,
Os dois filmes estão pratica-
mente negociados na Europa.

A VOZ DO

ESCÂNDALO
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Reforçando o escândalo
já criaâo'pela exibição em
cópia integral áo filme Jo-
gos da Noite, Ingriã Thu-
lin fêz ãeclarações ainâa
mais violentas âo que as^
expressaâas numa anterior
entrevista conceãiâa à jor-
nalista Oriana.Fallaci. E
novamente a Europa se es-
panta, menos com a pessoa
âo que com as verdades
que ela ãiz.

"Na Suécia o filme não será
sequer proibido para menores
de 16 anos* É inútil, inútil, nao
posso expüfcar. É tudo tão di-
ferente. Para vocês fazer amor
é pecado; as nossas crianças
aprendem isso no colégio. Vo-
cês são capazes de matar por
ciúme;-nós nem sequer divor-
ciamos. Vocês se entregam a
Deus ou a filtros de amor, re-
dimindo os pecados na confi.s-
são* nós pagamos pelos nossos
erros. Vocês execram as mães
solteiras; nós as respeitamos e

o Estado as sustenta. Para vo-
cês o matrimônio é um sacra-
mento; para nós é, entre outras
coisas, um mau negócio, pois
quando dois casam têm que pa-
gar impostos mais altos-. Para
vocês as mulheres são como le-
bres ou perdizes: caça; para
nós são indivíduos. Para vocês
o erotismo é obsceno; para nos
é felicidade. Para vocês o in-
cesto é um crime contra a na-,
tureza; para nós apenas algo
que acontece. Para vocês é por-
nografia mostrar um amplexo;
para nós pornografia é a vulga-
ridade maliciosa da maioria de
vossos filmes.. Vocês não têm
ainda uma sociedade civilizada;
a nós a civilização já incomo-
da, como as roupas apertadas
que apertam o peito, atrapa-
lham, sufocam. Vocês cantam
pelas ruas; na Suécia, se al-
guém canta na rua é preso:
significa que está bêbado. O
vosso problema é o sexo; o nos-
so é o amor. Os nossos hábitos
vos assustam.- Os vossos, para
nós, são um desastre."
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UM LIVRO DEPOIMENTO... UR-6EN-TE-MEN-TE NECESSÁRIO!

OS 7 PECADOS
DA JUVENTUDE

SEM AMOR
^!SHp

por Fernando Pinto1
prefácio do
Prof. Alceu da Amoroso Lima

O livro, através da uma Impressionante pesquisa, a que nSo falta conteúdo
sociológico, apresenta páginas eombrias, chocantes, brutais. Mas vardadai-
ras. Um inquérito terrível, mas necessário. Preço: Cr$ 3.000
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GOMES LEAL apresenta g
* »up,,*r>v|,t' 8

5 PAPO FIRME E
PRÁ MULHER

COIÉ - SARITA SANTIEl - SUVA TI-HO

NIIZA MAGALHÃES (efrli convidada) - BETTY Otl RIO (¦
Bra». d. Cuba) • grande elenco

HOJE, AS 20H E HH

TEATRO RIVAL - Tel. 22-2721 ¦
MERCEDES BATISTA apre.er.la, la Jei-feiras. *s Slh. VXANOÔ-SHOW» ¦
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5.° MES DE SUCESSO!
Peça infantil

i"0 RAPTO DAS
[ CEBOUNHAS"
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De MARIA CIARA MACHADO
SÁBADOS I DOMINGOS, At léH
BILHETES A VENDA ¦- RESERVASt 52-3550

g TEATRO DE ARENA DA GUANABARA — largo d* Carioca (
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TEATRO COPACABANA UlTIMOS
15 DIAS
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oscu owsnn. iptsMu ¦
CARLOS ALBERTO 3

| GRUPO OPINIÃO apresenta

t "A FINA FLOR DO SAMBA"
Um "Show" eraaniiade per Sérgio Cabral o Tensa Araglo'

g Pasiiitai, ritmistai da Porlela, Império Serrano, Mangueira, Salgueiro.

AGÊNCIA DO

JORNAL DO BRASIL na

TUUCA
PARA ANONCIOS CLASSIFICADOS f ASSINATURAS

RUA GENERAL ROCCA, Esquina de Conde de Bonfim

Uíqfiurfeaé

* bdiikkjx roNons
HOJE, AS 22H

Reiervas: 57-1818
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TEATRO DE BOISO - TEI.: 27-3122 - Ar Refrigerado ¦
AURIMAR ROCHA apresenta I

JJ UM ESPETÁCULO PARA A JUVENTUDE f

Cenvidadei eipecielt: ROSINHA DE VAIENÇA 8
QUARTETO EDSON MACHADO ¦

2.0-.EIRA, DIA .7, ÀS 2IH30M 8

no BAR DOCE BAR - Rua Siqueira Campei, 143 a

J| Bilh.l.s 1 venda - R.s.rvan 36-3497 5
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MEMÓRIAS DE UM ¦

[ 
"SARGENTO DE MILÍCIAS
Do MIUÔR FERNANDES

OFERTA ESPECIAL
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EDITORA CWILIZAÇAO u 
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I«^SCRUZEIROS!, bt

¦sn» A APRESENTAÇÃO
BOTAFOGO, 522). Dt

DIAS GOMES

"MARIDO MAGRO
E MULHER CHATA"

SÓ
ATÉ

DOMINGO
(Cen». livre)

¦
8Comédia da AUGUSTO BOAI

8 Elenca (ordem alfabética): Adriana Prieto, Aurimar Rocha.
M João Grafa, Marilw Bueno o Osmar Fraião. g

8 HOJE, AS 21H30M ¦
50% desc. p/ estud. am lôdas as sessões g
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SALA CECÍLIA MEIRELES

43 FIGURANTES

Dir.: Geraldo Ouelror

J| Música: Marco. Antônio o
Dir. musical: Ico Castro Novoi
Nelson lina do Barroí

Figurinos: Kalmo Murtinho
Paio GRUPO DE AÇÃO
HOJE, AS 21H ¦
No URGO DO BOTICÁRIO - (Coime Velho) g

Reservas pelo telefona: 45-3670 - Prom. 4." RA de »o»afooo ¦
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UNIDOS MAIS
FAMOSOS
FILMES DOS
ULTMOST.MPO.
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Amanhã, dia 15, às 16h30m
A

! CONCERTO SINFÔNICO [
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BRIGITTE BLAÍR apresenta
. COSTINHA em

MAMÀE PASSOU
AÇÚCAR NI MIM!

com JACQUES KIEIN

ISAAC KARABTCHEVSKY e a Orque»tra Sinfônica Brasileira

J PROGRAMA: Prelúdio da» Baehlanas n.*> 4, de Villa-lobos. Concerto g
para piano o orquestra, do Schumann; Burlesca para piano o orquei- ¦

tra, de Strauss; o Suite n.» 2, de Stravinsky. ¦
Ingressos à venda — Tel.: 22-6534 ¦
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8 TEATRO RECREIO-Tel.: 22-8164 8

ÍTALO CÚRCIO o aua Cia. de Teatro ¦

para rlrlll com o picante o supercôniico m
vaudeville malkioso ¦

"ELA SE DESPE
A MEIA-NOITE"
Gênero "Palaia Royale", de Pari.l

PREÇOS REDUZIDOS NAS VESPERAIS
DAS 5.S.-TEIRAS 

com SÔNIA MAMED, CARVAIHINHO,
VICTOR ZAMBITO o arando elenco i

HOJE, AS 20H E 22H ¦

8 TEATRO MIGUEL LEMOS i
47-7453 g¦bBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIII
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8' TEATRO DO RIO — Rua do Ceteta, 331 - Tol. 45-9051 8
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Para voei que ainda náo viu m
Para voe. qua quar var outra vet ¦

8 ESTA DE VOLTA O MAIOR SUCESSO DO ANO 5

[ QUEM TEM MEDO |
1 DE VIRGÍNIA WOOLF? \
S com VANDA LACERDA, Paulo Padilha, Somo lima o Claudia Maríim !

HOJE, ÀS 21H ¦
SÕ ATÍ O DIA 30 - Estudante»: 50% deKonto ¦
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O QUE
HA PELO
MUNDO
Da caverna para
a cadeia

Na Grécia, um inglês, um
argelino, um holandês e três
gregos viviam pacUicamen-
te numa caverna ignorando
as leis do mundo exterior,
cultuando (e cultivando)
suas longas cabeleiras e seus
problemas existenciais. Mas,
a polícia, longe dos proble-
mas existenciais, aplicou-
lhes uma multa por estarem
habitando as antigas caver-
nas — sem a devida llcen-
ça. Os jovens ascetas, evi-
dentemente, não tinham di-
nheiro; dialèticamente acei-
taram as regras do jogo. E
consideraram-se hóspedes do
governo por 10 dias.

O Govêmo e as artes

O orçamento do Governo
Britânico para artes em
1966 chega quase a 12 ml-
Ihões de libras, sendo qua-
se metade distribuída pelo
Conselho das Artes. Ao Ins-
tituto Britânico do Filme,
por exemplo, serão destina-
•das quase 260 mil libras
(cerca de 161460 000 cruzei-
xos), sendo o restante em-
pregado no auxilio a mu-
seus e galerias de arte.

Embora' o Investimento
particular ainda desempe-
nhe um papel importantis-
simo no subsídio às artes
na Grã-Bretanha, o Govêr-
no e autoridades munici-
pais têm participado cada
vez mais ativamente. A po-
sição do Governo: "O Go-
vêrno não pretende ditar o
gosto ou restringir a liber-
dade do artista, por mais
ousado ou experimental que
êste seja, e sim apoiar as
artes de maneira a manter
um alto nivel de realização
artística e oermitir a divul-
gação do que há de melhor
em matéria de arte."

F/MMflVfíF A CURIOSIDADE DO PUBLICO
SERA' SATISFEITA COM 0 FAMOSO FILME ,.
QUE TEM TUDO QUE 05 ADULT05 QUEREM^
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"Um indignado o «in_.ro prot.ito contra toda* ai for-
maa da intolarincia, contra Iodos as atanlada* k liber-

dada do pensamento." (Yan Michalskl —
JORNAl DO BRASIl)
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(E SEU CRIADO MATTI)
um ítala nandi, Napolaio Monil Fr.ire p
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D. 3.* a 5.* d.sconto para «ilud. g
HOJE, ÀS 21H15M ¦

TEATRO GINÁSTICO - T.l.:, «4921 ¦
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TEATRO SANTA ROSA \ \

\ A Criação do Mundo |
| Segundo Ary Toledo |

Com ARY TOLEDO ¦
"... o mais frrestíliuc.mcrtle engraçado dos espetáculo» W
atualmente em cartaz." (YAN MICHALSKi !
JORNAL DO BRASIL) m

J[ HOJE, ÀS 21H 30M ¦

S Rua Visconde de Pirajá, 22 - Tel.: 47-8641. |
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Orlando Miranda, Pedro ^^
Veiga e Pernambuco ______r^_^r—__»fc_ ¦

do, Oliveira
Sj apresentam no __TEATRO -T^-^F^Bi...^^ ¦
5 PRINCESA ISABEL

com GLAUCE ROCHA, DAR-

g IENE GLÓRIA, JORGE DÓ.
RIA, Luix O u i 11 e r m o o

B Monique. Dir. de João Be-
£ thencourt. Cens. de Pernarrt-

Bbttco 
de Oliveira

HOJE ÀS
21H30M

Reservai) 37-3537

desclassificadas em outro» festivais...

OS
DESCLASSIFICADOS

Show-comodia musical
ZÉ KÉTI - NANA CAYMMI -

THAÍS DO AMARAL - CONJUNTO
"A VOZ DO MORRO", Ismael Silva a •

Trio 3-D
Narras-o: OSWALDO SARGENTEUI
Bilhetes à venda - Res-s 47-7453

TEATRO
MIGUEL
LEMOS

ESTRÉIA
DIA 17
AS 21H
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BIG-SHOT * HIFI £

CVI_A_l.'C«>TAKO*TO*aU.T«
«INWWO M*M0MIB Dir. mutlci FRANCIS HIME
MARIA BCTHANIA "_»____..

QUARTETO EDSON MACHADO
HOJE, AS 21H30M - R. Siqueira Campos, 143, tal.: 36-34Í7
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O TABLADO v 3
8 Av. Lineu de Paula Machado, 795 —Res.: 26-4555 ¦

| PIQUENIQUE NO FRONT g
do Arrabal 5ÒMENTE I

8a

SOMENTE
DIA 17,
AS 21H

AS INTERFERÊNCIAS j
de Maria Clara Machado ¦

?.«4EIRA PRÓXIMA -ÚLTIMA APRESENTAÇÃO. 3
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MJSr • ROMANTIC

CHICO BUARQUE DE HOLLANDA
ODETE LARA
MPB4

a• s
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um "show" de
ANTÔNIO CARLOS FONTOURA e

- ^ HUGO CAM ANA _ m
8 < Rua Gustavo Sampaio, 840-A - Tel. 37-S3BT ^ ,
8 v vaNva v vaNva v vonvb v vaNVB v vonvb v S
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SBREVE 8

NO RUI BAR BOSSA ¦

I
Dou. $o% tt rl
sócios do Diners'

-TEATRO

MAISON
DE IRANCEtsu •»«*«•

HOJE, ÀS 21H - EST. EM GRUPOS - DESC. 50%

¦I CLAUDIA
MEIRA PIRES e NELSON FERREIRA-•_p.es6n.wn a sua cçmAÜR mosicadi

INI»-
Sob » patrocínio do MEC
a do Governo do Estado
com o elenco profissionaldo Teatro Escola do Nilí

Dlreçio do——
Walter do Oliveira

|"0 NORDESTE CARTUM
IIA GUANABARA*

TEATRO MESBLA • Tel. 42-4880 • ^
HOJE, ÀS 21H g
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TEATRO SERRADO*. 8
apresenta ¦

CAPITÃES DA AREIA |
J0R6Ed,AMAD0 |

ADAPTAÇÃO 0E FRANCIS PALMEIRA g

TEATRO UNWERSnÂRIO NACIONAL S
ESTREIA HOJE, ÀS 21H30M • B

is
NAO SE APRENDE NA ESCOLA'

Rua Rodolfo Dantas, J9MI
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¦
ES

"O «»nlinho do» romínllw» _d.ipr.ocup.do»..." ¦

UM VERDADEIRO SHOW AL-M DA IMAOINAÇAOI B

B JEAH PIERRE e FREDERICO NAVARRO pilotando o Veleiro do» Sonhosl ç
S Venh» e traga a sua namorada, noiva ou «spòia - mts vertha mesmo, .¦

vale a penal ... _,, S
S Com apenas 5 000 (cinco mil cruzeiros), V. Sa. come, bebe, dança, diver- ¦

le-s. a valer, em ambiente requintado, confortível, discretissimo, íamiliar,»
e tremendamente romíntlcol n

B 3 sslõe» diferentes, sendo 2 para refeições e um «6 pars dançar - m
drincar — viverl *. ¦

Sem Couvert - Sem Consumação. - Estacionamento com guardador. a
Filiado eo Diner'», Interlar e Realtur. ¦

Ab.rto diariamente da» 15 atí a» 4 hora» da madrugada. ¦

big-shot, campo de sào cristóvão, 44 g
BbébbbbbbbbbbebbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbU
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TheGasligMClub\
JANTAR, DANÇAS, ORQUESTRA, ATRAÇÕES B

Hí

A única boate do Brasll que não ê aberta ao'_

público. Exclusiva para associado! e seus convi- 
*¦

dados, do Gaslight, Diner'», Interlar, Reãltur. ¦

Diariamente (exceto doms.) a partir das 17 horas a

Estacionamento assegurado g

Av. Rui Barbosa, 170 - Tel.t 45-5424 ¦

1:

IBAR CANGACEIRO)
¦

¦ Eslrila día 19 ¦

ENSAIO GERAL |
5

g com GILBERTO GIL o a volta de VANDA SÁ g
B com o Quarteto de Edion Machado ¦
B Prod. Guilherme Araújo g
g Rua Fernando Mendes, 25 — Rei.t 37-2455 S
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BERIMBAU |
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com ELLIS REGINA e BADEN POWELL g

Dir." Music. - M.° Guerra Peixe S
Reservas: 36-3483 .g
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Jornal do Brasil, sexta-feira-, .14-10-86, Cad. B

Panorama PERGUNTE AO JOÃO \
do cicinema

MOLINARO NO PAIS-
SANDU — A Cinemateca do
MAM vai apresentar hoje,
em suas duas sessões, às* -20h30m e 22h30m, dentro da

: Revisão do Cinema Fran-
• cês, o filme Broto para Ve-

rão (Une Filie pour 1'Èté),' úe Edoard Molinaro, reali-
zado em 1959. Êste é um dos•' seus melhores trabalhos.

-..iMolinaro representa um dos'. -.mais válidos ensaios na
..tentativa de conciliação da

_,, inteira liberdade formal e
--temática com q mais tradi-
. 

'¦; 
cional cinema artesanal

-francês. .
Como complemento, a Ci-

• nemateca apresentará, em
colaboração com o Museu da

,. Imagem e do Som, uma ho-: menagem póstuma a Heitor
dos Prazeres, exibindo o
curta-metragem de Antônio
Carlos Fontoura, Heitor âos
Prazeres. Realizado dentro
do esquema do cinema dir")-'"to, o filme acompanha o•'"{Sambista em váròs .nomen-

- tos de sua vida. À fotogra-
_ íia è de Afonso Beato e a

narração do próprio Heitor."Êste filme será também, o"complemento de sábado, na•sessão de 24 horas.

Ensino

CLOTILDE AVELAR —
Barra âo Pirai: "João, por
que se âiz corpo docente e
corpo discente' no sentido
ãe alunos e professores?"

Explicamos, leitora: Do-
cente, professor, é origina-
rio do latim docente, aquê-
le que ensina. Já o têrjno
discente, vem do latim <
discere, aprender; Discen-
te significa: o que apren-
de. Logo: Corpo Docente,
conjunto de professores;
Corpo Discente, conjunto
de alunos.

Bíblia

EDISON COUTINHO —
Angra dos Veis: "O Velho
Testamento da . Bíblia foi
escrito hà,_ quantos mil'¦ unos?"

Há mais de 3 000 anos —
sabendo-se que os primei-
ros textos do Velho Testa-
mento podem remontar a.
cerca do ano 1200 antes de
Cristo e os últimos ao ano
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Marionettes ,
BEATRIZ VIANA — Flamengo: "João,

a denominação marionettes, dada aos
bonequinhos, é ãe qual origem? Mario-
nettes ãerivou mesmo áe Maria, nome da
Santíssima Virgem?"

Á denominação tem origem nas. mi-
húsculas Imagens da Virgem Maria cha-
mada na Idade Média mariettes, mário-
lettes ou marionettes, de Mhrion,'álmí- :
nutivo de Marie -^-.sabendo-se que na
Itália os bonecos receberam o nome de
fantoccini (fantoches), •

200 da mesma Era — sen-
do autores do Velho Testa-
mento, entre outros, Moi-
sés, Davi e ; os profetas.

Agricultura
FRANCISCO TELES —

Realengo. —• "Na velha
Roma, Catão o Censor, es-
.creveu um tratado de agri-
cultura?" '• '"

Sim, com o título original
De Re.Rústica. Nesse trata-
do, 20Ò anos Antes de Cris-
to, Catão o Censor escreveu
as seguintes palavras: "O
maior louvor que se pode

: fazer a um homem é apre-
sentá-lo como um bom•agricultor — e é dá classe¦ agrícola que saem: os • ho-
mens mais fortes e os me-
Ihores soldados".

... ferro .i
• IVÃ MENDES — Campo

Grande. — "Alimentos ri-
cos em fósforo e ferro quais'são?'"

Boas fontes de fósforo•i6ào: o leite e -derivados, a

. gema do óvo, a carne, os
cereais (grão Integral), a
beterraba, miolos e fígado.
Alimentos ricos de ferro:
Os feijões e demais legumi-
nosas, principalmente a
soja; fígado de boi e de

; de porco; as ostras; o
melado; a gema do ôvo; os
vegetais verdes folhosos e.
os cereais integrais.

Muda
. ROGÉRIO PINHO — Ca-

tuguaseè. —-"Em Zoologia,
o' que é..'. muda?"

' Tem o nome de muda a
renovação da pele, penas
e pêlo dè determinados
animais, . ocorrendo perlò-
dlcâmente êsse fenômeno.
Quanto às aves, por exem-
plo,,.sempre que terminam
o período de aninhamento,
começam a trocar as pe-
nas — sendo rápida essa
muda nas aves pequenas
(umas seis semanas), mas
podendo durar todo a ano
em relação aos abutres.

I Centauros
^ GETÚLIO PAULO MELO

FILHO — Rio (.Centro).—

"João; existiram dc falo os
Centauros?"

Só na mitologia. Os Cen-'
tauros — metade homens,
metade cavalos — situa-
vam-se nas montanhas da
Tessália, em permanente
estado de selvagerla, até
que um dia foram convida-
dos para as bodas do Rei
dos Lápltas, acabando-se a
festa porque os Centauros
quiseram . raptar a noiva.
Do combate travado entre
lápitas .e. centauros, estes

i foram exterminados. •

Para ouvir

O programa Pergunte ao
João c transmitido, pela
RADIO JORNAL DO
BRASIL, de 2.a a B^-felra,
de IlhOnm às 12h. — Aqui
somente são publicadas al-
gumas das questões irra-
(liadas. Fazer na carta
apenas uma pergunta, só-
bre assunto de interesse
geral e que possa ter res-
posta cm poucas palavras.
Escrever para: Programa
Pergunte ao João — RÃ-
DIO JORNAL DO BRA-
SIL — Av. Rio Branco,
110, 5.* andar, Rio, ZC-21,

O FILME DO SÁBADO —
Amanhã, às 24 lioras, a Ci-
nemateca apresentará tío
Paissandu, o filme âe Carne-

-rbti Menzies, Daqui a Cem
Anos (Things to, Carne),
produção britânica de 1930.
Com Raymond Massey, So-
phie Stewart e Raip Ri-
chardson.

... Cameron Menzies nasceu
em 1890 e faleceu.em 1957.
Como produtor e diretor
sita carreira se dividiu en-
tre EUA e Inglaterra. Seu¦estilo é barroco e exuberan-
tej influenciado pelo ex-
presslonismo alemão. Como
cenógrafo colaborou em O
Éàdrão de Bagdá (1923), de
-Ràoul Walsh; Alice no Pais
das Maravilhas (1930), de
Norman Z. McLeod; E o.
Vento Levou (1939), de Vic-
tor Fleming; Correspondeu-
te Estrangeiro (1940), de
Hitchcbck; Arco do Triunfo
(1948), de Lewis Milestone.
Como diretor fêz: Chandu o
Mágico (1923); Daqui a Cem
,Anos (1930); Invasores de
Marte (2953); e O Mistério
|lá-Torre (1955) .v
ÍÇtkEm 1930 Alexander Korãa"(fiiiz produzir um. filme de'âittecipação colossal de sua
época. Entregou a âiréção a
Menzies, partindo de um- tq-
feiro de H. G. Wells. A his-
tória se estende a um.perio-
üçtáe úin século, áé 1940ia
|fl^e, e narra a tfúase des-
truição áa humaniãaáé áe-
vido a unia guerra química
e, a posterior reorganização
dà humanidade até à época
das viagens interplanetá- ¦ '
rjas.

,_0 LIVRO E O FILME —
Recebemos o livro A Nau'ãos Insensatos, de Kathe-
rine-Anne, enviado pela Co-

«• lümbia Pietures, que breve-
mente lançará o filme do•mesma nome, baseado no li-
vro, com a direção de Stan-
ley Kramer. A estréia está
prevista para o dia 31, no
Copacabana.

t O PRÓXIMO DE LE-
EOUCH —¦ Depois de ver a
fotografia de Cunãice Ber-
yen publicada no France-
Soir,' Claude Leloueh (Un
;|tòmme et une Femme) de-
Ciáiu convidá-la para o
principal papel dà seu prô-
ijáimo filme, Vivre pòur Vi-
vre, onde ela aparecerá ao

..lado de Yves Montand. As
filmagens terão início em'$iovembro. '•

i. POITIER NO OESTE —
•ZRod Steiger vai trabalhar'ao lado de Sidney Poitier'êm In the Heat of the
^Night, sob a direção de Nor-'
•jpiàn Jewison. O filme e ba-.
;seado numa novela de John
-Bali, será rodado no centro-
ípeste americano e Rod fará
lo papel de um xerife de uma
icidade sulina.

. ¦- 

'' ¦

I INC EM DISCUSSÃO — O'instituto Nacional de Cine-
., ma, o tema que apaixona, o
ymíundò cinematográfico bra-

¦ ^sileiro, será debatido segun-
|da-feira às 21h no Café-
;_Teatro Casa Grande, em.'^nais. um Encontro com . a
^Civilização. Estarão presen-
Ijtes o produtor Luís Carlos
Carreto, os cineastas Gláü-
«ber Rocha, Nelson Pereira¦Mos Santos e Alex Vianny,
^Ronaldo ¦ Lupo (preisidente
3ío Sindicato da Indústria
^Cinematográfica) - e Flávio
Srambelini, diretor do GEI-
ipiNE. A entrada é franca.

0 que há para ver

i ¦¦*, n

INTECIPE I ENTREM
OE SEU CUSSIFICIDO.
M0SSIS 14 IGENCIIS

I facilitam Este
TMBILH0. MIS EM

I SEU PRÓPRIO
I BENEFÍCIO EVITE I
ENTREGA NO ITR0PÉLO
100 FIM 01 SEMINR.

1:f:á

CINEMA
ESTRÉIAS
ÃS aventuras" escandalosas
DR UMA RUIVA (Th* Amoroui
Advenlur.s of Moll Flandtrs), de
Terence Young. Umã tentativa
na linha de Tom Jonti, aclap-
tnndo o romance de Daniel De-
foe. Com Kim Novak, Richard
Johnson, Angela Lantbury, Vit'
íorio de Sica, George Sanders,
lilli Palmer. Tehnieolor. óptra. —

T4h - lóh — 18h - 20h -
22h. (18 anos).
CAÇADA HUMANA (Th. Chi»),
dc Arthur Penn. A fuga de um
prisioneiro numa pequena cidade
americana doiencadeia ume onda
de violências. Com Marlon Bran-
do, Jane Fonda, Angie Dickinson,
Henry Hull, Miríam Hopkins, Mnr-
lha Hyer. Technicolor. Sao Luís,
Capitólio, Copacabana, América,
Miramar, Sta. Alíe« — 14h —
_6l.30m - 19h - 21h30m. (18-
anos). v

Ã~ SAIÂMANDRA" DE OURO (lã
Salamandr» D'Or), de Maurice Re-
gamey. Capa-e-espado em cores,
Com Jean-Claude Pascal, Madelei-
ne Robínson, Valérie Lagrange,
Scila Gabei. Roxy, Tijuca.
14h - lóh - IBh - 20h- '22h.

(14 anos).

sIt"e~CONTRA RÕMÃ~(7 Agaínit
Rome), de Michele Lupo. Outra
aventura atlética de produção ita-
liana. Com Roger Browne, Gor-
don Mitchell, Scila Gabei. Teth.
nicolor. Plaia, Olinda, Mascote,
Flórida, Alfa. 14h«-. lóh - 18h

20h - 221. (10 anos).

JERRY COTTON," AGENTE SECREl
TO FBI (Jerry Cotton, Agent FBI),
de Fritz Umgelter, Aventura.'.Com.
George Nader, Heinz; Wejss". Art-
Pa|jícÍo-Ti}uea, 

'Aft-Mél»r, 
Império,

Palácio-Higiínópolis. 14h — lóh'
18h. - 20h - 22h. (18 anos).

UM GRITO DE REVOLTA (Th.
Wild and tha Willing), de R.il"h
Thomas. Drama de pretensão
psicológica, com personagens de
re-T-ões-clichê, sempre prevlsf-
veis, ambientado numa Univer-

,_ sidade. Produção inglesa; Com
Virgínia Maskell, Paul Rogers,
Samantha Eqgnr. Bruni-Copacaba-
na, Kelly, Brilânia. Ul. ^ 16h

18h — 20h — 22h (18^n?sl.
NO CAMINHO DO PECADO (Girl
in Trouble), de Lee Bonle. Melo- j
drama. Com Tammy Clark, Ray
Menard. Festival, Rivoli, Paris Pa-
lace, Imperator. 13h — 15h —
17h -_19h - 21h (!8_anos).__
O BARÃO DÒ" TERROR, dã Chano
Urueta. Terror mexicano. Com
Abel Salazar, Arladne .Welter. —
Presidente, Ipanema, Coliseu, Flu-
minense. Uh — lóh — 18h —
20h - 22h (18 anos).
ESTA SOBRANDO UM ESPIÃO 

"-

(One Spy Too Muny), de Joseph
Sargent. Nova aventura do
agente Napoleon Soto, interpre-
tado por Robert Vaucjhn. Com
David MacCalIum e Dorothy Pro*
vine. ' Metroeolor. Metro-C.-na-
eabana, Metro-Tijuca — Pathé —
Azteca — Paratodos — Mauá —
14h - lóh - 18h - 20h -
22h. (14 anos).

ÃRABESOUE (Arabesque), dê
Si-inlcy Donen. Suspense de am- ,.
bicão sofisticada, procurando re-
petir o êxito .de Charada, do
mesmo pradutor-dlretor. Colo-
rido. Com . Grcgory Peck e
Sophia Loren, Veneza — !Mti —
lóh - 18h - 20h - 22h - (14
onos).
PASSAPORTE PARA O PERIGO'
(A Man Could Gat Klllad), de
Ronald Neame e Cllff Owen.
Aventura em Thechnicotor. Com
Melína Mercouri, James Garner,
Sandra Dee, Tony Franciosa. Odeon
14h - lóh - 18h -. 20h - 22h

— (10 anos).

CONTINUAÇÕES
DE VOITA DAS'CINZAS (Return

.. from the Ashes), de J. leè Thomp-
son. Thrilltr baseado em uma no-
vela (Crime Perfeito) de Hubert.
Monteilhet. Thompson faz mais
enredo que cinema: espetáculo
mediano na rotina do gênero.
Com Ingrid Thulin, Samantha,
Eggar e Maxlmllian Schell em
bom triângulo. Panavision, preto-
e-brancor — Scala, BrunMpanema,
Rio, Regência, S. Pedro — 14h —
lóh _- IBh - 20h - 22h (18
enos).
Á MAIOR HISTÓRIA DE TODOS
OS TEMPOS (Th* Greatest Slory
Ever Told), de George Stevens.
O Nôvo Testamento segundo
Stevens (o cineasta d- Shane).
Em exibição com mais de 60 mi-
nutos.de corte. — Com Max .von
Sidow, Dorothy Mc-Guire, CharU
ton Heston, Robert Loçgla, Rod-
dy McDowell. Ina Balin, Janet
Margolin, Sidney Poitier, Carrol
Baker. Ullrapanavlsion, Technico-
lor. Coral — 14h30m — 17h30m
- 20h30m - (dias úteis); nos sá-
bados e domingos — 14h30m -J" 
17h - 19h30m - 22h. (Livre).
AMOR E DESAMOR," de GersoTi
Tavares. Estréia auspiciosa pela
segurança formal, frustrando-se,
quase sempre,- por não alcançar
o grande plano dramático pro*-urado em linha anlonieniina.
Cim a revelação (cinematográfi-
ca) de Leina> Krespi, um leonar-
do Vilar deslocado e a inexoe-
riência de Betty Farta. Rian,
Od.on (Nit.), Capitólio (Petr.) -
14h - 15h40m - 17h20m -
19h - 20h30m - 22h20m. (18
anos^.
O ESPIÃO OUE SAIU DO FRIO
(The Spy Who Carne in From th»
Cold), de Martin Ritt. Adaptação
servil e fria do êxito de livra-

y>

ria de John le Carré, |ustificá-
vel como desmistlHcação da li-
vel como de espionagem. Cinema
fraquíssimo, sem aprofundamen-
to do texto e sem atmosfera. —
Com Rlchard Burton, Claire Bloon
(mal aproveitada), Oskar Werner
(o melhor) e Peter Van Eyck. —
Bruni-Flamengo, Caruso, Bruni-S.
Pena, Bruni-Méier, Rto Palace —
14h - lóh - 18h - 20h - 22h.
(18 anos).

A MANDRAGORA (Li Mandrago-
la), de Alberto Lattuada. Comédia
picaresca baseada na peça de Ma-
qulavel. Lattuada em boa forma,
sem pretender obra pessoal. Filme

'cqlorido, copiado em p"rêto-e-bran-
co: o resultado c desostroso. Com
Rosana Sçhiaffino, Philippe Le
Roy, Totó, Jean Claude Brialy, —
Condor (L. do Machado). Uh —
lóh - IBh - 20h - 22h. (18
anos).

O COLECIONADOR (The Coll.c-
tor), de William Wyler. O vote-
rano mestre Wyler volta a alto
nível de cinema com êsse dra-
ma feroz ¦ dois personagens (Sa-
mantha Eggar e Terence Stnmp,
premiados em CBnes-65), baseado
no estranho romance de John
fowles. Leblon — 14h — lóh —
30m - 19h -, 21 h 30m. (18.
anos).

ONTEMTIÍÕJÉ ErAMÁNHA (leri.' Oggt, Domani). Em média, um
espetáculo simpático, que nada
acrescenta eo prestígio de De
Sica. Com Sofia Loren, Marcello
Mastroianni. Art-Palácio Copaca-
bana - 14h - lóh30m - 19h -
21h30m (18 anos).

AGONIA E ÊXTASE (Àgony and
the. Extasy), de Carol Reed. En-

. saio de biografia__.de Michelepçie-,
•'10 Com. Charlton Hestdn Re>t>' 

Harrison, ' Diane Cilento, Adolfo' 
Cali. Côrès.^ Palácio — 13h 30m
- ISh 40m - 17h £0m - 20h -
22h lOm. (10 anos).

A BOSSA DA CONQUISTA (Tha
Knack . and How to Gel lt),
de Rlchard Lester, o melhor fil-
me do autor de Socorro, comédia
moderna t Irreverente, baseada
na peça de Ann Jellícoe. Grande"
prêmio de Canes 65. Com Rita
Tushinqham. Alvorada — I9h —
20h 40m - 22h 20m.'

ÃS DUAS FACES DA PEÜCIDAOl
(lo Bonhowr), de Agnés Varda.
A felicidade em questão: 

"há

.•¦)essoas que se sentem felizes"
(incontestável argumento da au-
tora em defesa de seus persona-
gens vagos, quase documentários).
Um filme de grandes virtudes
(uma comunicabilldade eminente- .
mente visual) e defeitos perdoa-
veis. Com Jean-Claudí & 

'Claire

Druot, Maria-Fronce Boyer. East-
mancolor. Prêmio Especia! de Ber-
lim-óS - Paissandu - 19h -

(21 anos). .

A.'ESPIA DÉ~CÃLCÍNH"AS DE REÍÍ
OA (Th. Spy in Lac. Pantles), de •
Frank Tashlin. Uma comédia com
várias bossas em conflito, resul-
tando quase sempre medíocre.
Com Doris Day, Rod Taylor, Ar-
tliur Godfrey. Cores '- Cine la.

goa Drlvo.ln - 21 h e 23h; Sába-
dos e domingos também ás.l9h.

TEATRO
EM^CARJAZ  _
AlôM DOLLY — Famoso musical
de grande sucesso na Broadway,
baseado na comédia A Casamen-
teira, Thorton Wilder. — Espeta-
culo movimentado, colorido e
com raras qualidA/les e bom aca-
bamento na produção. Prod. de
Vítor Berbara. —"" Dir. de Jowel
Furviss, baseada na dir. oríg. de
Gover Champion — Com Bibi Fer-
reira, Paulo Fortes, Lisia Demoro,

- Marli Tavares, Hílton Prado, Au-
gusto César, Milton Car/ieiro e
outros -- João Caetano — Praça
Tiradentes. (Tcl. 43-4270). 21 h„-
Ven. quinl», sáb., e dom., 16 h.

Preces a partir de Cr$ 1 5CO
Só até dcjninçio. .

OIÍCUIDEÍS PARA CLÁUDIA -
Neve versão da comédia Mane-
quim, de Henrique prnnetti —
Dir. de Ziembinrki. Com Carlos
Alberto, Isabel Teresa, Renata
Fronzi, Lílian Fernandes, Berta
loron, Paulo Araúio e outros.
Copacabana — Avenida Copaca-
bana n.° 327 (57-1818); 22 ho-
ras, sáb., 20 h e 22 h 15 m;
vesp.: quinta e dom. 16 horas.

Últimas semanas.

CAPITÃES DA AREIA - Adapta-
ção do conhecido romance de
Jorge Amado. Pclo elenco dò
Teatro Universitário -Nacional. '—
Serrador — Estréia hoje . às
21h30m.

OS PAIS ABSTRATOS - Comédia
.de Pedro Bloch tôbre falta de

compreensão dos pais em relação
aos filhos. Dlr."de João Bethen-
court. Com Glauce Rocha, Darle-
ne Glória, Jorge Dória — Prince-
sa Isabel — Avenida Princesa Isa-
bel n.o 186 (37-3537) - 21 h
30 m. sábado, 20 h 30 m e 22 h
30 m; vesp.: quinta, 17 horas,

:c. domingo, 18 horas.

; tÍNTERfÉRinWIAS-*"^" pYí;í apde
_ivanguarcía, de Maria Clara' Ma-

chado: Hóspedes de um hotel, ,
cada um munido de om transis-
tar, nSo conseguem dar um sen-
tido positivo às suas vidas. Dir.
de Maria,Clara Machado. — Com
Rubens Correia, Ivã d* Albu-
querque, Lupe Gi"?1' t-1, Paulo
Padilha, Jac^ueli.ü Lsurence e
outros. K"i mermo proqrama: —
PIQÜENiQUE NO FRONT. - Co-
*édia amarga de Fernando Arra-
_eial. Dir. de Ivã de Albuquer-
que. Com Carmem Silvia Mur-

• gel. Hélio Ari, Rcberto de Cleto
e Hugo Sandes. — Tablado, Ave-
nida Ltneu de Paula Machado n.°

,.795 (Tol.: 26-4555). - Somente
^s segundas-feiras, 21 horas. . —

- Último dia: dia 17.

DR.~ JIVAGO, de David lean,
com Julie Christle, Ornar Sharif
e Alec Guinness. O célebre ro-
mance de Boris Pasternak trans-
formado num espetáculo longo,
bem cuidado e plàsticamente mui-
to bonito. Falta-lhe, porém, a
força' qüe deu categoria ao filme
anterior de Lean, Lawrence da
Arábia - Vitória - 14h - 17h e
30m — 21 horas — (16 anos).

reãpre"sentações~
VIRIDIANA (Viridiana), de Luis
Bunuel. Sermão anticrlstão de Bu-

' nuel. Üm filme com certo vi-
ger, sem dúvida muito pessoal,
mas onde se percebem os cordéis
que movem os personagens. Com
Sílvia Pinai, Francisco Rabal. —
Carioca. Uh - lóh - 18h -
20h - 22h. (18 anos).

DE OLHOS VENDADOS (Blind-
foldj, de Philip Dunne. ThrilUr
sem novidades. Com Rock Hud-
son, Cláudia Cardinale. Cores —
Rn - 14h - lóh - ISh - 20h
- 22h. (10 anos).
FALA.ME DE MULHERES (Si. fir-
metete Parliamo di Donne) — de
Ettore Scola, Com Vlttorio'Grass-
mann,. Silvia Kozcina — Riviera.
14h - lóh - 18h - 20h -
22h.

ESPECIAIS _
A FORÇA Dp MAL (Fere. of Evll),
de Abraham Polanski. O único
filme dirigido pelo roteirista de
Corpo • Alma (Body and Soul),
de Robert Rossen,. depois caldo :
•m desgraça por suas convicções
políticas, ê um filme multo eto-
gíado quando de sua estréia. Mu-
seu da Imagem ¦ do Som — lóh
- 18h - 20h - 22h.
BROTO 

' 
PARÁ" O VERAO (Un.

Filie, pour 1'áté), de Édouard Mo-
linaro. O.melhor filme de Moli-
naro, lembrando' Bonjour Tristes-
se, de Preminger. Complementoi
documentário Heitor dos Praie-
res, sobre o compositor-pintor,
em técnica de cinema-direto.
Hoie, 20h30m e 22h30m, no
Paissandu, em programa da Ci-
nemateca.
ROMEU E JULIETA NAS TREVAS,
de Jiri Weiss. Drama de perse-
guição nazista. Daniela Smutna.
Apresentação do Cine Clube da
F. de Ciências Médicas, Av. 28
de Setembro, 45 — Entrada fran-
ca. Hoie às 16h30m.

O SENHOR PUNTILA E SEU CRI-
ADO MATTI - Comédia de'Brecht
— História de um fazendeiro que
tratava bem os empregados quan-
do ficava bêbedo. Dlr. de Flá.
vio Rangel. Com ítalo Rossi,
Jardel Filho, Napoleão Mcniz
Freire, ítala Nandi e grande
elenco. — Ginástico — Avenida
Graça Aranha n.o 187;— 42-4521.
21 h 15 m; sáb., 20 h e 22 h
15 m. Vesp.: quinta- e dom., •
16 h. Entr. CrS I mil às têr-
ças,. quartas e quintas;feiras.

mRTDO~M~Ãl5 R Ò~ E 
* 

MULHER
CHATA — Comédia de Augusto
Boal. Dlr. de Aurimar Rocha —
Com Marilu Bueno, Aurimar Ro-
cha e outros. — Bolso, .Rua Jan-
gadei.os n.° 28 (27-3122.; -
21h .15m; sáb., 20h 30m; vasp.i
quinta, 17 h et domingo 18 ho-
ras.
O SANTO INQUÉRITO - Drama
hlstòrlco-politlco de Dias Gomes,
tendo por tema a intolerância e
as inquisições de todas as épocas

Dir. de Ziembinski. Com Eva
Vilma,- Rubens Corria, Jaime
Barcelos etc. — Jovem — Prala
Botafogo n.o 522 (46-3166), _21h'
30m; sáb.," dom., .seg., terça,
quarta e sexta, Vesp. quarta, 16
hcràs. ^

MFMÓRÍÃS" dFTJM~ SARGENTO
DE MILÍCIAS- Adaptação feita
por Millor. Fernandes do romance
de Manuel Antônio de Almeida.
Dir. de.,Geraldo Queirós,, com

, Antônio Pitanga, Milton Gonçal-
ves, Zeni Pereira, Esmeralda Bar-
ros e outros, largo do Boticário
(ao ar livre). 21 horas.. —. Só '•

até domingo. • .
ANDORRA — Dra mi de Max
Frisch: o. anti-semitismo estudado

¦ como exemplo-dó fenômeno so-
ciai de bode expiatório. Espeta- ,
culo de grande dignidade e in-
teligência. Dir. de José Celso
Martinez Correia.. Com Renato

, Borghi, Míriam Mehler, Henriette
Morineau, Eugênio • Kusnet, Máu-
ro Mendonça e^òOtros. Maison
de Franco,- Avenida Pres. Antô-
nio .Carlos n.o. 58 (52-345ó).n-
21 hi sáb., 19 h'45 m e 22í h
30 m; vesp.: quinta, 16 h e do-
mingo, 17 horas.

ELA SE DESPE A MeTÁ-NÕITE -
Vaudeville de ítalo Cúrsio. —
Com., o autor e o seu : elenco —
R.cr.lo. Rua Pedro I n.° 53. -

(22-8164). - 21 h., vesp.: quin-
1a e sáb., ló; horas*.

QUEM TÉM MEDO DE VIRGÍNIA
WOOLF? — Remontagern do cruel
e admirável drama de Edward
Albee,>gora com um elenco com-
pletamente renovado. Dir. de Mau-
rice Vaneau. Com Vanda Lacerda,
Paulo Padilha, Sousa Lima e Cláu-
dia Martins — Rio, Rua do Ca-
tete n.o 338 (45.9051). 21h -
vesp., 5a., sáb. e dom.» 17h.

SENHORA-•DE-tARRAPICHO -
Comédia musicada de Meira Pi-
res. .Música de Nelson Ferreira.
Dir. de Válter de Oliveira. Elen-

. co- do. Teatro Escola de Natal.
Mesbla. R. do Passeio 42 (42-4880)
-.21h; séb. .20 e 2?h._ vesp. 5a.
e dom. T6h,

PARA CRIANÇAS _
. cTRÃPÍCf DAS CEBOIINHAS -

Dc Maria Clara Machado. —.Dir.
Nelson Mariani. — Arena Gua-
nabara, Largo da Carioca (tele-
fone 52-3550). Sáb. e dom. lóh.
À~ CAÇADORA DE BORBOLETAS
— Peça de Zulcica Melo — Tea-
tro Pax — Rua Visconde de Pira-
iá n.° 351 - (27-2230) - Sábado
e domingo, 16 horas.
A FORMIGU1NHA OUE FOI A
IUA — De Zúleica Melo — Tea-
tro Redentor' — Rua das Larnn-
jeiras n,° 519 — Sábado e do-
mingo, 16 horas.

CARLITOS - De José Wilker. Mú".
sica de RobeVto ' Nascimento e
dir. geral de Carlos Vereza. Com
Leõnidas Lara, Lúcia Levin- e ou- >
tros. Arena Clubo de Arte — Ba-
rata Ribeiro, 810 — Sáb. e dom.,
ló horas.
OU ISTO OU AQUILO - Dc Ro- -
berto de Cleto; poemas de Cect-
lla Meireles; com Hélio Ari, Mfl-
ton Luís e outros. — Praça-GIáu-
tio Gil — (Praça Cardeal Arco*
verde. — 37-7003); sábado e do-
mingo, 16 horas.

PRINCIPE~VAIENTE~7~ Pe7iT~e
dir. de Orlando Miranda; Prince-
sa Isabel. — Avenida Princesa tsa-
bel n.o 185 (37-3537); sábado,.,
lóh, dom. 15 e lóh, últimos dias.

DONA PATINHA VAI SER MISS
— Poça de Açtur 'Maia; dirrdo

.autor. — Bolso — Rua Jangadei-
->''dbc:n.° 28 (27-3122) ~. .Stó.ç_ó 

'*'U

•'domingo, 16 hêjras. .V 
''''\\

CADA CRIANÇA É UMA ÇAIÍ
ÇAO — Revista interpretada por .
crianças. Dir. de Dilu Melo. Mi.
guel Lemos, Rua Miguel Lemos,
íl (47-7453); sáb. e d°m. 14h.
O FILHOTE DO ESPANTALHO -
Nova versão da conhecida peça
de Osvaldo Wadington, com dir.
do autor. Rio —' Ruá do Catete,
338 (45-9051). Domingo, lü horas.

TEATRO DE MARIONETES - Grü".
po Dada — Café-Teatro Casa
Grande — Rua Afránio Melo Fran-
co, 300. - Sáb. e dom. — lóh.
MIAU-MIAU, O CORAJOSO - De
Sylvan Paezzo. Radar — Rua Júlio
de Caslilhos, 64 (47-9616).— Séb.
e dom., lóh.
PROFESSOR BELLÁN E SEUS BO-
NECOS — Participação do boneco
Cazuza. Sáb. 16h15m — dom.,

•llh elóh 15m. •

TEATRO DE MARIONETES DO PAR-
QUE DO FLAMENGO - Altura da
Rua Tucumã. Preços populares.

AS TROIANAS -.Tragédia de Eu-
rípet'es, achiútada per Sartre. Dir.
de Paulo Afonso Grisoll. Com1
Maria Fernanda, (solda Cresta,
Oscar Felipe, Germano Filho e
outros. — Praça Cáucio Gil. —
Estréia 28 de outubro.

OS DESCLASSIFICADOS""- Co^
média musical de Péricles do
Amaral. Com.: Nana Calml, Pais
do Amaral, Zé Keti c grande
elenco — No Miguel Lemos —
Horário das 24 horas ¦*-: Estréia
dia 17.
TEATRO JUDAICO DE JOSEPH
BULOFF — Curta temporada do
conjunto judaico ^de Buenos Ai-

•ras. coi' 'adaptações, -da;, novela-
Ps Irmãos Aíhknaií, de |.;1.. Sin-",ger, 

e de .três' contos de^Tche-
cv. Em idiche - Municipal —
Somente amanhã e domingo às
21 horas.
OH, PAPAI POBRE PAPAIZINHO,
HA/dÃE TE PENDUROU NO AR.
MARIO E EU ESTOU MUITO
TRISTONHO - Peça de' A. Ko-
pit.. Dir. de Roberto de Cleto.
Com Cléber Macedo, Heleno
Prestes, Maria Teresa Barroso e
outros — Arena Club» de Arte

Estréia em fins de outubro.

ÃN'TÍGbNA~"'-~'Dè—Sófoifes" -
?rova prática dos alunos do Con-
servatórlo — Conservatório. Pr.
do Flamengo, 132, amanhã e
dom. às 21 h.
Fí' NÕ"$ÀNTO-Í"prNA TÁBUA

Musical de Hedi Maia, dir. de
José Maria Monteiro. Coro . Derci
Gonçalves, Milton Morais, Araci
Cáries, Lurdes Maia e Norberto
Nardbhi — República — Estréia
dia 20.-

d. Wellington, cie Beethoven
(O.. S. Morlon Gould) * Magni.
fk«t All.luia, .de Vila-Lôbos (O.
S. Brasiíèfra''& Eduardo Guar-
nieri). * Convite à Danea, de
Weber (Alexander BraÜowsky —

piano) * Dans» Húngara N.° 21
Em Mi Menor, de Brahms (O. F.
Viena & Fritz Reiner). As 2)h
40m: Sinfonia N.» 7 Brasília,
de Cláudio Santoro (O, Rlas
Berllni & Cláudio Santoro) *

Paulistana N.o 7, de Cláudio
Santoro (Anna Stelta Schic — pia-
no).-

SHÕW ~
MARIA JOSÉ VILAR -Lisboa i
Noite — Rua Cinco de Julho n.°
335. Tel. 36-4453 - Show com
Maria José Vilar e florência Ro-
drigues — Dir. de Joaquim Sa-
raiva, às 21h30m e 22h30m —
Couvert - Cr$ 1 500 — Fechado
às quartas-feiras.
GO-GO GIRLS .— Show do ié-ü-iô
com bailarinas, vedetas e strip-
teases. Consumação: 4 000. Cou-
v.rt: 4 OOO.- R. Joaquim Nabuco,
11. (esq. .Ãv. Atlântica, Posto 6).
Horários: 24h e lh3Óm. Boit. Pi-
gali./.
ANTÔNIO MESTRE É MARIA''. TE-
RESA - No Fado - Show - Rua
Barão de Ipanema n.° 196, Te-
lefone 36-2062 — Couv.rt — CrS
2 500.

i No Cangacei-
lima — Cou.

'— Rua, Fernan-

PINTURA EM TECIDOS
ca japonesa — Galeria

Técni-
Macunat-

ma - Edifício do ENBA - Ruo.
Aléxico. Aberta das 13. às 17.
horas;..sáb. até 12 horas. Fe-
chada aos domingos.

ÃCÉRVÒ-- Obras-de PorTinori,
Tarsila,'Sôgall, Malfatti, Pancetti,1
Di Cavalcanti e outros., Obras a' 
serem leiloadas dia 18 — Galeria
Barclnski — Av. Ataulfo de Pai-
va, 23-A.

ó-B (tel. 52-4935). Hor.i do 10
às 12h30m, exceto aos sábados
e domingos. Entrada franca.

MÚSICA

MUSICAIS
A FINA FLOR DO SAMBA - Show
de música popular, organizado
por Sérgio' Cabral ie Teresa Ara*
gão. Com elementos das Escolas
de Samba Mangueira, Império
Serrano, Portela e Salgueiro. Opi-
nião — Rua Siqueira Campios n.°

.143 (36-3497), somente às segun-
das-felras, 21h. . •'

A CRIAÇÃO DO MUNDO-SEGUN.
DO ARI TOLEDO - Divertido .
one-man-show de música popu--
lar, folclórica e crítica, com ó
talentoso Ari Toledo. Santa Rosa,
Rua Vise, de Piraiá, 28 (47-8641);
21-30m. Sáb., 20h30m e 22h3Òm.
Vesp. 5a., 17h e dom. 18h.

õuem~descobriu"a"bossa, -
História da bdssa-nova. Texto e
dir. de Pedro Jorge. Teatro 

'.Azul-

—' Rua Mariz >, Barros, 612 —
Dom. lóh e 18lí. .,

POIS t — Show musical de Ca-
pinam, Caetano Veloso e Torqua-
to. Dir, Nelson Xavier. Com Vi-,
nícius de Morais,. Maria BetSrilá è
Gilberto Gil. — Opinião. —" Rba':
Siauelra Campos, 143 (36-3497).
21h30m - sáb., 20h e 22h30m -
vesp. 5a„ 17h o dom., 18h. .
ENCONTRO — Espetáculo de se-
leção de' textos e músicas. Pro-
dução 

' 
do Grupo Triângulo.- -Tea-

tro Carioca. Rua Sen. Vergueiro,
288 (25-6609).. Somente às se-
gundas, 21h.

'.(UA|tt 
RODRIQU.Et n..Recitat;ds.v<"fiiartó; 

Clídpth,' 
'Férnánctez^'Maí)l,

Frangoso, Rodrigues, Fiusa^ — Mu*
nicipal, domingo, às'2lh/.
concurso"" DE 

~ 
CÂNTÕ"'"llRÍCÒ

CARMEM GOMES . Eliminatórias e
prova final — Auditório MEC,
hoje, dns 20 às 22 horas.
BOHÍME, de Puccini - Mi H. Bu-
zelln (Lúcia Barroca); Pieranti
(Cljra MarisOi 'Colosimo*,* Fortes'
Teixeira,- Paiva» De Kapel —• m.°
Guerra-—. Municipal -r. Hoje,
idia' 18. às 21h.

CÕSçíRTa" CAMÃRISTICÓ -
Arlane .Pfister -(violino), Gilberto

, TineJti (piano) e Jarbas .Braga. —
Sala Cecília Meireles' — Hoie
às 21 hofas.''
LÉDA~CÕÉLHO""d"é 

' 
FRÈÍTÃÍ-•" R."

C, CALMON com orquestra de
câmara. Conservatório Brasileiro
d. Música — Ho|e às 17h.

O. S. B. — Karabfchéwsky e Klein
— Schumman, Strauss, Vila-Lôbos,
Strawínsky —'Sala Cecilta Meiro-
les — Amanhã, às 16h30m.

JOAO~E MARIA 
"(Haensel "und

Graetel) — Elenco dos Artistas
Associados — Municipal d* Nite-
rói — Amanhã, às lóh.
HORÃTdE~ARTE~ da Academia
de Música Fernández' 

'— "Mesbla,

Amanhã às lóh. "

„ IL TROVATORÉ, de Verdi -Mie-
colis,;HenrÍques_,. Zacaria -Marques,

'. 
Teixeira, Paiva, Podorolsky, Lem-
bo — M.° Morelenbaun' >- Muni-
çipal, domingo. às lóh.
S7~S.""ÉSTEVÉS' • N. M. ELIAS -

. Recital. de canto. Cons.. Bras. d*
Música, dia 18 às 17h.-

ÇAVÀLLERJA E PAGLIACCI - Ma-
ría 

' 
Hehríques,. Pimentel, Zacaria

(Moret)^ Teixeira,1" Clara Marisi,
Coloislmo, Fortes-^ Maestro Guer-
ra — Municipal, dias 21 àt 21h e

'23 
às lóh.: ;

. MARIA DA P.EfJHÁ"'->Recital dê
.piano. -Np-' programa, Ravel é

/ Chopln ,~ Municipal, dià 26 às
\'21h.- -. '

' VERA" ASTRACAN - Recital de
piano..— ABÇ-Pró Arte — Muni-
cip.àl, 

"dia" "24' "às 
21h

'GRUPO 
FOLCLÓRICO 

~DA 
G__)À-

NABARA.' V'D(i -Conservatório Bra-
sileiro de Músicas Maestro Aécio
Alexandrino de: Azevedo dps San-
tos — Teatro Mesbla — dia 17, às
20H-.i_ "¦'¦-¦

GOÃR GASPARIAN - Recital 
'Sã

dança — Municipal) dia 25 às
. 21h..

HELENA t CIA. -
ro —. Helena de
vert — Cr$ 8 mil
do Mendes n.o 25, às 11 horas.
Tel. 37-2455. - S6 às segunr
das:feiras. ¦ ¦

JUCA,CHAVES"-"Em curta tem",
pòradà. 

"- 
ZUM-ZÜM - Rua Ba^-'

r_(ta,..-Ri-!elro rti.o 90 (36-3483).
touvw»';4,; '^t? '°_- mil.^última
semana.

MARIA. 
'DA 

GIÍAÇA""-" Àíega" d. 
'

Évora — Show' — Com Maria da
Graça > Sebastião Robalinho. —:
Couv.rt - Cr$ 1 800. - Fechada
às segundas-feiras. — Rua Santa
Clara/n.o 292 - Tel. 37-4210.

FREtfÉsr - Show : com Grande
Otelo,"Paulo Araújo, Lillan Fer-
nandes. e. grande elenco. Goldon
Room do Copacabana Palace —
Couvert: CrS <15 mil, consuma-
ção Cr$ 5 mil.!

O NOSSO SAMBA'- Show," com
Jorginh.o- da 'Império Serrano,
passistas e cabrochas. Atração
especial , de hoie: Mcnsi/eto —
Avenida Afránio d» Melo Fran-
co, 300 — Leblon. Entrada CrS
2 500,''
MEU REFRÃO - Show com Ode-
te Lara/*; Chico Buarque de.
Holanda e o MPB4 — Arpág. —

Rua Gustavo "Sampaio, 8^0-A —
Tel. 37-6387 - Couv.rt; CrS 10
mil.
COPACABANA GOES A GO-GO -

Show .com Danny Sktdmore e es-
trêlas do a go-go — Fted's. Av.
Atlântica, 1 041. Três shows diá-
rios ¦— Couvert: Cr$ 5 mil.

ÍL~'CÒR~DÕBÉS - Show" d. a-gí
go de.- meia- em meia hora. Rua
Miguel Lemos,, antigo San^Sebas-
tian Bar — Consumação.=, Cr$ *¦•
5 400.

PANTERAS A-GO-GO - Show de
meia em meia hora a partir das
23h-, Tho Pink Panther - Rua
Rodolfo Dantas — Sem courvet e
sehi consumação. .

DOMINGOS TERCILIANO - Pin-
tura — Galeria Vernon — Ave*
nida Atlântica, 2 364-A.
fVÃ^R?Ar^"Deienh"õs, - Ca"
sa Grande — Avenida Afránio
Melo Franco n. 300 — Diária-
mente, das 20h às 2 horas da
madrugada.
ÍÀERPE' MOTTA""- Desenhos" ¦—

•Salão dt. Exposição H. Stern; —
.Avenida: Rio Branco n.o .173, 5.°
apdar. Aberto das 10 às ,1.8h. 
ISRAEL 

'PEDROSA'"-"" 
p'intura -

Rua Gonçalves Dias n.° 89 —.
4.0 andar.
FAYGA OSTROWER e Gravura
alemã — Museu de Arte Moder-

¦ na —' Av. Beira-Mar, Diàriamen-
1e' das 12 às 19h.

MARILIA RODRIGUES - Gravuras
Pieola Galeria — Av. Copacaba-
na, 919, sil.-Aberta das 16-às
22h., séb. até às. 19h.

PÍNDARO CASTELO BRANCO -
Pintura. — OA — Rus Dias da

,. Rocha, 52. £
RACHEL STROSBERG - Desenho»
e guaçhes — Galeria Giro — Rua
Francisco Sá, 35, s[l 201 - Até .
25.

.; EXPOSIÇÃO. .DE 
"ARTE "chinesa

/ - .Escola d. B.las-Artes —, Av,
Rio Branco.
CoIeTI^A ¦—Aloyíio,Ba|u«r,":.lhi;

.má,;'Guima, .Nogueira da..Garna,^

/Jacinto, Moraes, Júlio Vieira, Car-
neiro, Francisco da Silva, Enrico
Blanco, Marfüa, Maria Lulza Leão
e outros. — Galeria Deion — Av.
Copacabana, 1133, loja 12. Dià-
riaménte, das 18h às 24h.

ÃT.rTÃM~"MÕNTEIRÒ 
~- 

Xilogravu.
ra — Galeria Meira — Av. Copa-
eabana 1063 s]! 205. •
"ÃDO""MÁLÁGOtP- 

Pintura" -
OCA — Rua Jangadeiros.

AFRANJÓ" PESSOA CASTELO
BRANCO — Pintura — Maison do
France — Av. Pres. Antônio Car-
los, 58.
VISA DEL MAR VISITA RIO -
Exposição chilena — Museu da
Imagem'• do Som — Praça Ma-
.rechal .Âncora, 1.

MUSEU DE GEOGRAFIA E MINE-
RAIOG1A — Compreende seções
de Mineralogla, Geologia • Pa-
leontologia. Avenida Pasteur n.°
404. (Tel. 26-0309). Hor.: de 12
às'17h 30m,' exceto aos sába-
dos e domingos. Entrada franca.

MUSEU HISTÓRICO - Obieto-Ti
documentos ligados à nossa Hil-
tória nos; períodos do BraiÜ-Co-
lônia o Brasil-Império. Raras co-
leções de Arte Sacra e Numis-
matica — Praça Marechal Âncora
(Tel. 42-5367). - Hor.: de 12 h
às 17h_15m,. de terça a sexta-
leira. 

"De 
Í4 h 30 m às 17h

45 m, aos sábados e domingos,
fechado às segundas-feiras. En-
trada franca.

MUSEt-FÒÕS^TEÃTRÒ S 
"" 

DO"~RÍÕ
DE JANEIRO - Elementos e do.

, cumentacão referentes à vida ar-
tística teatral da Cidade. Avenida
Rio Branco- (Salão Assírio). - —

. (T.I.: 22-2885), Hor.: das 13 ia
17 horas, exceto aos sábados e
domingos.

RESTAURANTES 
"

RESTAURANTE CASA DO PARA
Avenida. Franklin Roosevelt, 84
3.° andar - Telefone 52-3194
Sugestões Maitre .Miranda:

Casquinho de Cirrangueio — Cas-
quinho de Siri — Casquinho de

- Mussuã -— Camarão à Baiana —
Frigideira de Siri e Camerão no
Tucupi. —' . Frigideira de Carán-
guejo —, Pirarucu — Frigideira

v de Camarão — Camarão ao Lel-
te de Coco —" Carne de Sol :—
Pato ao Tucupi — Galinha ao

"Molho Pardo'"'—; Sarapatel — Va-
tapa — Ostra-com Limão —Tar-
taruga Guisada, cqm Farofa —
Sexta e sábado Feijoada Com-
pleta — Serviço à la Carte —
drinque dançante — Reserva de
mesas.

BIBLIOTECAS

ARTES
PLÁSTICAS
mi Aii>_ft Tò,

REVISTAS
PAPO FIRME í PRA MULHER -
Rev. de Luís Felipe Magalhães,
João Ribas e Gomes leal.' — Com
Silva Filho, Cqlé, 

' Nilsa Maga-
Ihães e outros — RIVA-T— Rua
Alvaro Alvim, 23-17.(22-2781) -
20. e 22 horas — Vesp.: quinta
e -dom., 16 horas.

MAMAE""PASSOU 
"AÇÚCAR 

EMv"
MIM — Com Costinha, Sônia Ma-
med e outros. Miguel lemos, Rua '.

Miquel lemos, 51 (47-7453); 20h 
'

e 22h; vesp. quinta e dom. 17h.
AGORA-í 

"QUE " 
SAO ELAS"- -

Revista de travesti,... de Meira
Guimarães. Dir. de-luis -Hàrò!-
do. Dulcina, Rua - Alcindo Gua*"nabara, 

17-19 (32-5817); 2)hl5m;
sáb., 20h e 22h; vesp. 5b. e.,
dom., 16hl5m.- - .

PRÓX[MAS_ESTRÉIAS'"
ÃS CRIADAS, de Jean" Ganêt, i
AS FILOSOFIAS DA LIBERTINA-
GEM, do Marquês de Sade, em
adaptação de Aldomar . Conrado.
— Produção experimenta) do
Grupo 3. Dir. de Martim Gonçal-
ves. Com Érico , de: Freitas, TVs
Monir Portinho, Carlos Vereza,
Labanca e outros. —. Carioca —
Estréia dia 19.
ANDRÓCIES E O LEÃO -Co-
média de G. B. Shaw. Dir. de
Roberto de Cleto. Com o elenco
do Tablado. — Tablado. Estréia.;
20 de outubro. . *n*

CONCURSO DE COROS ESCOLA-
RES — da Associação de.Canto
Coral ¦ —. ENM,' provas, eliminató-t
rias dia 23 

"às 
IOh e finais, dia

. 30 àijiyioh;. ;j _,
blRCÉIÀ' AMORIM -, Recital dê
canto — Haendel; Malipitro, Le.
suir, Guarnieri — Sal» C.cilia
M.ir.l.s, dia 21 às, 21 h.

O.S.B. — Karablchèwsky ¦ c lm-
' 

prota — Weber, Ffanck, Vila-
lobos, Iberl - Sala C.cilia Mei-

. reles., dia..22_às lOtiSQrn..

CÕRAL^PAÍESTRINÃ - Rég. Ar-
mando Prazeres — Sala C.cilia
Meireles, dia 25 -ès 21h__-

CAMERÃTA ARS7NOVA DO PA-
RANÁ — Terceira Missa do Fran-
cisco Mignone. Sala Cecília Mel»
reles, dia _ 29 àt 21h.
FRANCISCO BUSÕNI," O. PÍANIS-
TA .—. Palestra de Alda'Caminha,
com 4 gravações do mestre —
ENM, dia 4 às 17h._
DISCOTECA PUBLICA DO ESTA.
DO DA GUANABARA - Música
erudita. Aberta das 9 às 19
horas. Avenida Alte. Barroso,
n.o 81 — 7.° andar.

"MOGRAMA: 
PRIMEIRÃ^CLASSE

- RADIO JB - As 13h05m:
Pompa • -Circunstâncias- — Mar-
ciít-N.o Tj de'ElgarlO. S. Mò-

. naco & Hans, Carste) * Largo, de
Haendel (Gunther Brausinger —

.órgão) * Cortejo Nupcial Norue-
guês, de Grieg — Halvorsen (O.
S. Viena & Fielstad) * Vitória

. GLAUCO ' RODRIGUES - Pintura.
Galeria Relevo — Avenida Copa-
eabana n.° 252 (31_-1767K
ÁRfÜRO KUBOTA - Pirjtura -
Galeria Morada — Av. Ataulfo de
Pa!va,!n.° 23-B - Ipanema.

COlÉtiVA"-" Pin"türà"~-"~ÉlcultuTa
e* tapeçaria — Heitor dos - Praze-
res, 

"Rachel 
Strosberg, Antônio

Marisa Remos Burmici e Olga
Abrapson, entre outros — Gemi»:
ni'?;,"Ei_'i!icip..Central - loja 319.
Aberta dás 10 às 18 horas.

CÒiETÍVÁ - Mabe, Wakabayashi,
Fukushlma, • Òhtáke.'' — GaUrl»
Copacabana Palac. — Avenida
Copacabana nfi 291, entrada.pelo

.Teatro'' Copacabana. ¦_ Diariamente -
de 16 às 22 horas. '¦.

jTíTmn/ÍÊIRA - Pintura - Òa-
leria Goeldi — Rua Prudente de
Morais, 129 — De segunda ]a sá.
bado das- 16 às 22h.

BIBLIOTECA CASTRO ALVES -

Avenida Tteze de Maio, 23-D —

Tel.: 52-9804. Horário: 9 às 22
horas. Fechada aos sábados.

BIBLIOTECA POPULAR DA' PE^
NHA - Rua Uranos n.° 1 326 -

. (30-6713) ^ Horário, 12 às 18
horas — Fechada aos sábados.

BJBLIÕTECÃ"" NACIONAL--" ÀvT.
nida Rio Branco n." 219 (22-0821)

Horário: 10 às 22 horas. Rara
o salão de leitura, exige-se car-

¦tão de consulta. Informações- na .
portaria; 

f

BIBLIOTECA""POPULAR DE BÒfÀ"-.
FOGO - Rua Farani, 3-B. (Tel.:

. 26-2443) - Horário: 8h30m às
21 horas.. Fechada aos sábados.

BIBLIOTECA POPULAR DA. GÁ.
VEA'- Praça Santos Dumont, 160

(27-7814). Horário, 8 às 20'
horas. Fechada aos sábados.

BIBll07É"CÃ~Í5TADUAl7- Aveni-.
da. Presidente Vargas, 1 621 (tel.i
43;0333). Horário: 8 às 20 ho-
ras — Fechada aos sábados.

bibííõtecã^põpuTar~do_ rio
COMPRIDO - Rua Haddock lobo

'n.° 163. - Telefone: 28-5178 -
Horário, 12' às 21, horas! Fechada
aos. sábados. '

BÍBUbTECA" Db"~MINISTIRIO 
"DÃ

FAZENDA - 12.» antjar do Edi-
fício do M. F. - Tel. 22-3168,
horário: 10 às 17h30m. Fechada
aos sábados. Especializada, em Di-
reito, Economia e Finanças.

BiBlTÒTECA-POPULAR" 0E~ có".
PACABANA — Avenida Copacaba.
na n.° .702, 3.° andar — -Telefo.
ne: 37-8607 - Aberta até às 20

.. horas.

LAS BRASAS — Uma churrasca-
ria diferente. Aberta a partir do
meio-dia com restaurante. Servi-
ços de banquetes. Estactonamen-
to para carro. Rua Humaitá n.°
110, esquina da Rua Viúva La-
cerda.

DANÚBIO AZUL - Especialidades
alemãs e brasileiras, com nova e
eficiente direção. Ambiente sele-
cionado como exige uma casa
com meto século de tradição. O
melhor chope da Guanabara —

, Aberto até às 4 horas da ma-
drugada. Av; Mem de Sá, 34' —
Telefone: 22-1354.

RESTAURANTE E CHURRASCARIA
ÁDÈGÃÒ PORTUGUIS - Churras-
cos, galetos, paços, veados, coe-
lhos, patos, perus, leitões, cabrl-
tos, peixe, bacalhau, camarão,
polvo. Serviço especial para ant-
vefsario, ar condicionado, lugar
para carros, ambiente familiar —
Campo de São Cristóvão n.° 212

;r. Tel.: 28-2179.

. BARRA MAR —'Com sua discote-
ca mais atualizada, 2 pistas de
dança — Direção de Anísio Sl!-
va. Especialidade em crustáceos,
Drive-In, balneários. — O nnelhor
preço para banquetes e festas 

'—,

Venha conhecer o curioso .."bar
rústico". Rua. Sernambetiba, 780
— (Barra da Ti|uca).

MUSEUS

CHURRASCARIA BIG-SHOT - 12
Churrascos é 80 minutas! — Mü«
sica: suave. Cozinha internacional

Três salões, diferentes, sendo,
um só para. dançar! Ambiente
discretísslmo^ familiar e tremen-
damente-romântico, onde V. Sa.
encontrará cortesia, tranqüilidade,
alegria • e felicidade. No'BIG-
SHOT os clientes são envolvidos
por ,.'"FLUIDOS MISTERIOSOS"
portadores, de paz de espírito,
saúde, amor e sucesso! — 7 atra-
ções semanais. — Banquetes, bu-
fetes etc, desde CrS 3 000 por
pessoa. Estacionamento com guar-
dador. Filiado ao Diner's, Inter-
lar ei Realtur. No salão n.° 3

BOATE funcionando das 15
às 4 da madrugada, sem couvert
e sem* consumação — Campo de

, S. Cristóvão n.° 44 — Diàriamen-
.te, das 12 às 4 da madrugada.

IBERE CAMARGO - Pintura -

Galeria" Bonino - Rua Barata Rl-
beiro n.o 578 ,(36.6534). .Diária-.
m'ente;das 10 às 12 horas e das
16. ài-22 horas — Fechada aos
domingos. ';''••' ',:',. 

.'
AVÃTAR MORAES - Pintura -
Petil. paljrl». — Praça General
Osório,' 5&£. : _,
COLETIVA - Pintura de portas
e ianelas'— Galeria IBEU - Av.
N. ..S. d« Copacabana, 690 —
Diariamente, das 16 às 22 horas.
Fechada aos dohiíngos.

ACERVO - -Anita Mafaldi. Gulg-
nard, Djanira, Di .Cavalcanti, Pan-.
cetti. Benjamim Silva; Heitor dos
Prazeres, Gráuben, Carlos Bastos
— Galaria Varanda — Rua Xavier
da Silveira — Aberta das 8 às
22 horas, — sábado até 12h.; —
Fechada aos - domingos.

ACERVO - Aldemir Martins, De .
Costa, Krajcberg, Gulgnard e ou-
tros .— -Galerie Módulo — Rue
Bolívar, 21-A.

GILDA VIEIRA CARNEIRO - Te-
peçarias — Galeria Jotaó — Rue
Marquês de Olinda, 12. '
TAPEÇARIAS MÉISSNER - Club.
dos Decoradores — Avenida Co-

' 
pacabana, n.° 1 100, s|loia.

.CASA DE RUI BARBOSA . -. A.
casa e as relíquias, ligadas a vida
do grande, homem público, e sua
biblioteca de cerca.de-40. mil;yo-
lupies,, compõem o museu. — Rua
São Clemente n.° 134 (telefones
46-5293 e 26-2548) - Hor.: de
12 às lóh 30m, exceto às se-
gundas.-f- Entrada franca.

MUSÉU~Ò_r~AI'TE—MODERNA -
Cursos e conferências, exposição 'H

permenente. Avenida Infahte D;
Henrique (tel. 31-1871). - Hof. _
dè 12 .às ,19 horas, segunda j
sábado/ De 14 às 16 horas, aos
domingos e feriados.

MUSEU DÕTaNCO DO BRASIL -
Recolho • expõe documentos e
objetos de valor histórico ligados
ao estabelecimento —' Avenida Rlo

-. Branco/; 65, 16.° andar (telefone:
43-5372) - Hor.: de 12 às 15h,
de seg. a sexta. Fechado aos sáb.
e dom. Entrada franca.

MUSEU~DA"CAÇA~ Reúne.ani.
mais'típicos da fauna brasileira.
— Lado direito da entrada prin-
cipal do Jardim Zoológico. (Tel.
31-2645). Hor.: da II às ,17h 30m,

.exceto aos sáb. e dom. Entrada ;
franca.

MUSEITOE GEOGRAFIA'^Jxpii
as peisegens físicas e humanas
das grandes regiões geográficas
do Brasil — Avenida Calógeras,

ADEGA E CHURRASCARIA TEM.
TEM — Churrascos à gaúcha, ga.
tetos, frangos . assados, camarão
na brasa, lingüiças e completa
seção de vinhos, bagaceiras •
gerupiga — Recebemos diretamen-
te do Rio Grande do Sul, vende
em litros e garrafas. Aberto da
11 às 24 horas, diariamente. Es-
trada de Jacarepaguá n.° 7 599-
B — (A duzentos metros do largo

*da Freguesia). 
'•

WISQUEIRA RESTAURANTE
"MERIÓN" — Local ideal para
marcar .seu encontro na Cidade'.
Ambiente refrigerado e acolhe-
dor. Depois das 16 horas "Wis-

queira com música Hi-Fi ao seu
gosto", • às terças e quintas-
feiras Evandro (Seresteiro) com
seu violão e o Trio Icaraf em
três shows 

"à 
noite — Rua Uru-

guaiana n.o 76 - Tel.: 43-5737.

AO NOSSO RESTAURANTE - A
melhor casa do" subúrbio cario-
ca, onde se come a verdadeira
petlsqueira brasileira s portugué-
sa. Novamente sob a direção do

.Sr. MANOEL RIBEIRO - Venha
e experimente o famoso leitão è
Chanceler, tendo sempre uma va-
ga em frente para o seu carro.
Praça das Nações, 300 (BONSU.
CESSO). Tel.: 30-1575.
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BALÃO

GIGANTE
¦>.\

SUBIRA

DE NATAE

PARA MEDIR

RAIOS

CÓSMICOS
Ainda neste mês de outubro, cien-

tistas brasileiros e americanos lança-
rão de Natal um gigantesco balão
plástico de 30 metros de diâmetro,
cuja missão será realizar precisas me-
dições de raios cósmicos a grande al-
titude.

O balão — embora historicamente .
o mais antigo engenho aéreo — tem
sobre o foguete uma notável vanta-
gem. Permanece muito tempo flu-
tuando na altitude desejada (acima
de 30 km), possibilitando, dêste mo-
do, medidas mais completas por um
preço mais razoável. Além disso, sua
construção não metálica evita inter-
ferências em certas medições de alta
precisão, como ocorre nos foguetes,
onde os instrumentos têm de ser prè-
viamente calibrados para compen-
sar o desconto da massa metálica do
engenho.

O lançamento dos balões é opera-
ção complicada pela delicadeza e dl-
mensões do engenho. Um verdadeiro
irem de caminhões traz ao local do
disparo o balão desdobrado, sua cáp-
sula com instrumentos, o hidrogênio
necessário para inflá-lo e o equipa-
mento técnico de rastreio.

Não é possível soltar o balão sob
vento forte ou de lufadas.

A notícia da participação brasilei-
ra nesta experiência, inédita na Amé-
rica do Sul, foi divulgada pelo Bri-
gadeiro Osvaldo Baloussier, quando
da sua recente visita à Barreira do
Inferno.

SPUTNIK-1

NOVE

ANOS DEPOIS
No dia 4 de outubro de 1957, exa-

tamente há nove anos,, os cientistas
soviéticos comoviam o mundo, colo-
cando em órbita o primeiro satélite
artificial da Terra, que batizaram de
Sputnik Zemli — companheiro, em
russo.

Os primeiros informes davam
apenas as características da sua ór-
bita, que oscilava entre 225 e 900 km.
Três dias depois, porém, o Pravda dl-
vulgava uma descrição mais comple-
ta: do engenho, uma esfera polida"

V provida de quatro antenas flexíveis,
baterias químicas, um medidor de
temperatura e um minúsculo trans-
missor de rádio. No total, 83 kg de
peso.

Mesmo hoje, quando lançar sa-
télites de dezenas de toneladas é coi-
sa comum, a lembrança do Sputnik
I ainda nos comove. Naquela manhã,
finalmente o homem rompeu as úl-
timas barreiras que o prendiam a ês-
te Planeta e iniciou a exploração do
Universo,

Outros satélites subiram em se-
guida: o Sputnik II, com a cadelinha
Laika a bordo, e o Explorer I, ame-
ricano, revelando aos cientistas atô-
nitos a existência de uma barreira
dé radiação mortal em volta do gio-
bo. Depois outros, cada vez mais de-
pressa, até formar hoje um verdadei-
ro anel em torno da Terra. Toda era,
entretanto, toda grande jornada é
iniciada por alguém, e esta glória
estará para sempre ligada ao nome
do Sputnik. No aniversário dêste
acontecimento memorável, o Jornal
do Espaço não póítferia deixar de fa-
zer um registro.

Características do Sputnik I (íi-
cha técnica)

data de lançamento: 4/10/1957.
local de lançamento: Base de Kaspu-
tin Yar, União Soviética.
foguete lançador: provavelmente T-4
(um balístico militar) modificado.
dimensões do satélite: esfera de 58
cm, de magnésio polido.
peso: 83 kg.
instrumentação: baterias químicas,
transmissor de rádio, medidor de
temperatura.

órbita: apogeu: 900 km; perigeu: 225
km; tempo de cada volta: 95 minutos.

Jornal
do

Espaço
ÀNO II - N.° 56 EDITOR: ROBERTO PEREIRA

A MUTANTE
Conto dc JORGE EIR.A

:..*...*-*. :. .*. 
':¦¦

O Brigadeiro Osvaldo Baloussier e o Ministro da
Aeronáutica em visita à Base de Barreira do Injemo

ECLIPSE TOTAL DO SOL
Novembro 12, 1966

GUIANAS

S j^^nezuelÀWíV

^S-w ji ^*v BRAS1L J

y^^PARAGUAI ^/

/( ARGENTINA VN • 
|

A faixa de obscuridade total passará obllquamente atra-
vés do continente sul-americano, atravessando os territórios
do Peru, Bolívia, Argentina e Brasil. Cientistas destes pai-
ses, além ãe equipes enviaãas pela França, Estados Unidos,
Japão, Holanda, Inglaterra e Alemanha, observarão o fenô-
meno.

No Brasil, as cidades áe Bagé e Rio Grande, ambas no
Estado do Rio Grande do Sul, serão cobertas pela sombra, ,

Na sala ãe controle biológico
n.° 5 ãa Estação Orbital X-412,
quatro pesquisaâores analisavam,
atentamente, os âíagnósticos dos
computadores UNI, que fome-
ciam o resultado ãbs exames Me-
ta-Psi áe uma jovem recém-che-
gada áa Colônia Experimental ãe
Vênus. O oficial líãer da equipe
de especialistas, Tarsus — que
contava pouco mais ãe 30 anos
terrestres —, examinou, mais uma
vez, o resultado coâificaáo. Guar-
dou a fita magnética e qs micro-
filmes. Virou-se para os auxiliares
e falou, pausaàamente:

¦— Esta jovem é o mais perfel-
to ser estelar que analisamos, du-
rante a Missão Delta, aqui na X-
412.
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Logo após, cruzou a escotilha,
saindo em direção do Centro de
Pesquisa. Deu os primeiro passos
no corredor A e começou a osci-
lar, levemente, sob a ação da gra-
vidaãe simulada de 0,116 pontos,
criaáa pela ação rotativa ãos re- '
trofoguetes estabilizaáores. Os
movimentos e trabalhos ãos pes-
quisaáores, no espaço, eram faci-
litaâos pela gravidade ãe baixo
ponto, conforme havia sião pro-
vaâo pelos astronautas pioneiros.
Enquanto caminhava, sem áifi-
culãaáe, com as botas revestiàas
áe silício, Tarsus refletia:

— Atlantis é um belo nome âe
mulher. Não sei por que, mas su-
gere certa nostalgia da minha ju-
ventude. Além ão mais, o nível
áe perfeição revelaâo pelos
computaáorés ê inacreditável.
Gostaria âe ver as reações áo
professor ãe Anatomia âos Seres
Estelares, aó examinar, pessoal-
mente, esta jovem mutante de
Vênus.

Habitualmente sério e auste-
ro, o médico, desta vez, não es-
conàia um sutil sorriso. Percor-
ria, ràpiãamente, o correãor A.
Consultou o ponteiro graâual e
verificou que terminara o primei-
ro período de trabalho orbital, na
Estação X-412.

O uniforme prateaão que usa-
va destacava-se, apenas, ão resto
da equipe, pelo pequeno semicír-
culo vermelho, no punho direito,
que simbolizava a liderança, na
hierarquia do V Império áo Leste
Oriental.

No corredor A o silêncio sò-
mente era interrompido pelo zum-
bido dos aparelhos de comunica-
ção interna.

Tarsus diminuiu os passos ao
se aproximar ãa terceira escotilha.
Hesitou, um pouco, mas resolveu;
continuar. O pensamento volta-
va-se para ós tempos áe estuãan-
te, na Universiãaãe Internacional
de Meâicina. Revia os colegas que
o acompanharam, também, du-
rante o período ãe treinamento
na Colônia Lunar ãa Uniãaâe
Méáica Estelar ão Grupo Afir.
Começou, então, a recorâar, sem
querer, os estuãos que fizera sô-
bre os fósseis e as teorias âe evo-
lução ãe espécies estelares. Viu, na
imaginação, o rosto bonacaão âo
professor Yuri, com o qual estu-
àara, na Antártiáa, os primeiros
mutantes que chegavam ãas co-
lônias espaciais.

Releu, mentalmente, o relato-
rio que escrevera, ainda na Terra,
acerca ãa evolução áa viãa ani-
mal no espaço siâeral. E admitiu
que o trabalho havia sião o prin-
cipal responsável por sua inâica-
ção para chefiar a Missão Delta,
uma pesquisa dvançaãa âos mu-
tantes, na Estação Orbital X-412.
Parou na quinta escotilha âo cor-
reâor A e atravessou a Sala ãe
Esterilização. Alcançou a Sala àa
Cápsula Tiro, onãe aguardou o
elevador eletromagnético. Disse,
entre dentes:

— Estou convicto ãe que nun-
ca vi tona mulher como Atlantis.

O cientista já havia realizado
dezenas de exaustivas pesquisas
sobre a evolução e modificação âa
estrutura celular áos animais mu-
tantes, e conhecia profúnáamente
a matéria. Lera centenas àe livros
versanáo o assunto, que, àesãe os
fins âo primeiro milênio âa Era
anterior à Granáe Catástrofe Atô-
mica, havia sião motivo áe aná-
lise âos cientistas terrestres.
Aprendera, assim, a âistinguir as
alterações estruturais verificaâas
nos seres humanos que permane-
ciam na Terra e as que ocorriam
nos habitantes ãas Colônias Ex-
perimentais, mantidas pelo Go-
vêrno Unificado. Tinha, portanto,
base cientifica suficiente para
acreditar que jamais vira naãa
parecido com Atlantis, a jovem
àa Colônia venusiana.

se brilhante, agreãia a sensibí-
liãaáe ão homem que existia por
trás âo cientista. Comparava-a,
pelo tom rosaão, àquelas cama-
das reluzentes ençontraâas nas
regiões superiores do cinturão
Van Allen, onãe a poeira cósmi-
ca, atingiãa por raios solares, se
aglomera em nuvens luminosas
ãe côr rosa.

Os olhos áa jovem —• na ima-
ginação áo méãico — apareciam
incanáescentes, como asteróiães
em chamas, violentanáo a atmos-
fera terrestre: um autêntico par
de estrelas cadentes. Pensando
nisso, atravessou o Centro de
Pesquisa para atingir a escotilha
n.° 7. Ali estava seu refúgio, o
apartamento privado. Ao passar
pelo painel ãe registros ãos Raios
Gama, interessou-se pelo ruíâo e
resolveu parar. Recorâou a voz
âa venusiana que, por insistên-
cia, fora testada doze vezes. O
teste acabou quando explodiu o
circuito eletrônico de vibração
quaternária.

— É uma voz grave e quente
— âisse para si mesmo — como
a exaustão âos foguetes estabili-
zaãores âo laboratório espacial.

Acionou o elevaáor eletromag-
nético, enquanto meãitava sobre
isso. De repente, um arrepio ge-
laâo correu pelas suas costas, fa-
zenão-o imaginar que havia ces-
saáo o aquecimento âo uniforme
especial. Tocou no cinto para re-
guiar o termostato, mas observou
que tudo estava em ordem. Ex-
perimentava, no entanto, uma
sensação nova. Desceu na cabi-
na n.° 8 e aproximou-se ãa por-
ta do Centro de Pesquisa. A an-
sieàaãe o perturbava. Esforçava-
se, coto extrema âificulãaâe, pa-
ra esquecer o assunto. \

Mas, Atlantis transformara-se
numa idéia fixa em sua imagi-
nação. Aquela pele macia, qua-

A temperatura ão corpo da
mutante também o intrigava.
Mantinha-se constante, em 40
graus centígrados — pelos pa-
ârões mais primitivos. A consta-
tação obrigava o cientista a ad-
mitir:

Atlantis é febril! Febril!
Tentou fixar o pensamento

no resultaão áos computaãores
UNI, mas não conseguiu. Desin-
teressou-se ãos Raios Gama e re-
tomou o caminho. Quando pas-
sou pela uniãaâe Treze-Ponto-
Zero, levou a mão à testa e no-
tou que transpirava.

Havia cinco meses terrestres
que Tarsus trabalhava na Missão
Delta. Não sentira o tempo es-
coar. Entretanto, agora, ãeseja-
va retomar à Terra.

Sim, voltarei para a Capi-
tal áo Leste Oriental na próxima
nave que acoplar na X-412. Mes-
mo que seja um cargueiro antigo
áe combustível sólião. Cheganáo
na Zona Beta, requisito uma na-
ve magnética e viajo para as
Ilhas Artificiais áo Grupo Nove-
Ponto-Zero — âisse, em voz so-
nora, para um computaãor UNI
que trabalhava na seção quatro.
Deleitava-se com a àecisão âe re-
pousar nas Ilhas Artificiais, sob
um glorioso sol ãe primavera,
quanãõ chegou na escotilha n.°
7. Pressionou o dispositivo foto-
elétrico, mas ficou estático, no
limiar, ao verificar que Atlantis
estava na sala âe estudo.

A jovem, vestia o uniforme,,
colante e transparente, dos pes-
quisaáores em treinamento para
missões nas regiões exteriores.
Já conhecia êste traje, no-entan-
to olhava-o como se o fà-sW pela
primeira vez. Procurou os olhos
ãa mutante e notou que eles res-
planáeciam com a intensiãaãe
âe meteoritos abrasaâos. A silhuê-
ta feminina ãesenhava-se contra
a chapa metálica, sugerinâo um
bailaão. Tarsus fechou a escoti-
lha, áeu alguns passos e inãagou:

— Deseja mais informações
sobre o resultaão ãos exames.Me-
ta-Psi?

Fêz-se uma pausa. A pergun-
ta caiu no vazio, pois a jovem
permanecia,càlaãa. Olhou o mé-
âico e sorriu, mansamente, tle
aâmirou, âetalhaâamente, a per-
feição ãaquele rosto. O contorno
ãelineaâo âos lábios sensuais, que
sublinhava os ãentes imaculaãos.
O sorriso iluminava o ambiente,
lembranão ao pesquisaâor as rea-
ções âo Grupo de Carbono Puro,
sob a ação âe àescargas elétricas.
Sentia as pulsações magnéticas e
não conseguia resistir ao àesejo
áe aproximar-se, mais, ãaquele
ser. Ali estava a síntese viva e
real dos estuãos e pesquisas âo
méãico. Milênios àe evolução ãa
matéria orgânica concentravam-

. se naquela mutante.
Tarsus exultou:
— Que bela síntese!
Súbito, Atlantis moveu-se na

ãireção da cabina de repouso.
Entrou e passou a observar,
curiosa, caãa detalhe da decora-
ção. Nunca havia estado na Ter-
ra. As gravuras e fotografias ãas
cidades provocavam reações âe
alegria e espanto na jovem. O
cientista acompanhava, com os
olhos ávidos, cada gesto. Sentia
prazer com a familiariedaàe com
que ela mexia nos objetos âe seu
apartamento. Quanáo ela apa-
nhou os livros, que estavam na
borda superior da poltrona de
repouso, o pesquisador aproxi-
mou-se para ver âe perto o que
lhe chamara a atenção.

Abriu-se um âíálogo muâo entre
os âois. Fitavam-se, quase imó-
veis.

Tarsus e Atlantis, embora
aparentemente iguais, eram to-
talmente ãiversos na estrutura
orgânica e psíquica. O méãico
sentia-se uma criança diante da-
quele sér que lhe parecia supe-
rior e poderoso. O raciocínio cien-
tífico falhava. A literatura ãa
Acaãemia Oriental áos Pesquisa-
âores naâa lhe ensinara sobre es-
ta mulher tão bela. Estava, afi-
nal, âiante âa mutante hipotéti-
ca e perfeita que perseguira em
sonhos e pesquisas durante dez
anos. Nenhum dos dois ãeseja
falar. Atlantis mantinha-se ten-
sa, em expectativa. Sabia que
Tarsus tinha um nome famoso
que já se tornara conhecião em
centenas âe Colônias Experimen-
tais áo V Império âo Leste Orien-
tal. Sentia mêão.

O méãico rompeu a imobili-
áaáe. A jovem parecia em cha-
mas. Maravilhava-se com esta
visão, como o artista frente a
uma obra-prima. Êle sabia sua
temperatura: febril, febril. Apro-
ximou-se mais ãa criatura etérea
e brilhante como o cristal ãe Ne-
tuno. Não conseguia organizar
os pensamentos. Atlantis rescen-
dia qual flor exótica.

O tempo ãesaparecera, O ca-
lor âo ambiente queimava o rosto
áe Tarsus. Seu cérebro, estimula-
do pelo olhar penetrante da mu-
tante, trabalhava, vertiginosa-
mente, como um computaãor
UNI. As imagens sucediam-se até
fixarem-se numa estranha e ne-
gra caverna. Esta visão introspec-
tiva, pouco a pouco, transformou-
se numa voz, rouca, longínqua,
mas familiar. Era uma voz selva-
gem que crescia em seu peito,
quais gritos âe angústia. As arte-
rias pulsavam num ritmo aluei-
naâo. Ouvia sons ãe tambores,
igitais aos âos ãiscos históricos sô-
bre povos antigos âa Biblioteca
Retrospectiva.

•• A música violenta ãos barba-
ros ãilacerava as entranhas de
Tarsus. Êle se esforçava para ra-
ciocinar e racionalizar as sensa-
ções que Atlantis estava ãesenca-
deanão. Era inútil esforço. Os sei-
vagens apareciam, em visões, na
sua mente. Abafavam os pensa-
mentos coorãenaâos, com gritos,
âanças e rituais primitivos. O ci-
entista estava, agora, a poucos
centímetros áa jovem, que o olha-
va fixamente. Uma frase enigma-
tica escapou, sem nexo, áos lábios
âo pesquisaâor: — A malãição
cairá sobre o homem que violar
os deuses.

Tarsus repetiu-a duas vezes.
Recordou qualquer coisa acerca
ãe um povo que vivera, nos pri-
meiros séculos, mima região âe-
nominaãa Grécia. Confunâia-se. A
música áos tambores não cessava.
A estranha caverna aparecia, com
insistência, na sua imaginação.
Por intuição, acreâitou que ali âe-
veria existir um ser grotesco que
iria apossar-se âe seus nervos. No-
vãmente, murmurou a frase ão
poeta. O calor e o perfume sujo-
cavam. Atlantis havia recostaâo
na poltrona ãe repouso, mas o
méãico não ousava tocar-lhe as
mãos. O silêncio estava insuportá-
vel. Tarsus respirou funáo, en-
quanto tentava entenãer aquele
animal louco que gritava selvage-
mente ãentro âe sn, — A malãi-

Tentou caminhar, mas sentiu
os músculos retesaâos. A respira-
ção tornou-se pesaáa e uma sen-
sação âolorosa comprimia o pei-
to. A pulsação alterou-se a ponto
âe Tarsus iniciar um gesto brus-
co na ãireção áo painel âe con-
trôle âe oxigênio. Parou no mo-
mento em que ela, viranâo-se,
ainda com os livros na mão, fez
menção âe que iria dizer algo,

çao...
Sentia uma angústia ãe ãois

mil anos. Atlantis, o ser perfeito,
ali estava, ao alcance ãas mãos:
a áeusa âos gregos! Os olhos ão
méãico arâiam. Os lábios secos re-
petiam versos antigos. A gargan-
ta, perfuraáa por centenas áe agu-
lhas imaginárias, mal conseguia
conter um grito áe angústia; um
lamento pré-histórico.

Atlantis ergueu-se, lentamen-
te, ãa poltrona âe repouso. Colo-
cou uma ãas mãos no braço ãe
Tarsus e sussurrou:

Vim àar-lhe aàeus. Parti-
rei para a Estrela ômega.

No âécimo períoâo, três pes-
quisaáores,com seus uniformes
prateaãos, reuniam-se na porta
âa Sala áe Desintegração âa Es-
tação Orbital X-412. Tentavam
decifrar um misterioso Boletim
Médico afixaáo sobre os botões áe
controle áos motores atômicos.
Conseguiam, apenas, reconhecer a
assinatura de Tarsus, pesquisa-
dor-chefe e oficial superior do V
Império áo Leste Oriental. Na
parte inicial âo comunicado ha-
via um enigmático áesenho, com
silhueta ãe uma mulher. Mais
abaixo, em caracteres antigos, es-
tava escrito:

Maldito é o homem que
violou os àesuses.

¦ Seu espirito será arreba-

-Para a Estrela ômega,
Onãe aprenâerá a humil-

áaâe.
Seu corpo permanecerá

âisperso,
No espaço.

E conhecerá a desintegra-
ÇÕO.M,

1

tado,

.!_
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INSTÁVEL
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____
NASC. - 5h25m
OCASO - 17h56m

NOVA

MAPA DO TEMPO - JB
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ANALISE SIN6TICA DO MAPA - Frente fria localizada ao
Sul dos Estados de Mato Grosso, Minas Girais e Espírito
Sftnto com possibilidade de permanecer mais ou menos'
estacionaria com chuvas e' trovoadas ao Icnyo da área
frontal. (Análise do mapa do Serviso de Meteorologia in-
terpretado pejo. JB)

MARÉS

VSA/J/SAA
PREAMAR:- 2h30m/Um a 15h/l,2m

| . BAIXA-MARí
9h30m/0,0m e 21h40m/0,lm

NOS ESTADOS
Maranhão, Piauí — Tempo:
Bom.
Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe, Bahia — Tempo: Bom.
Minas Gerais— lempo: Ins-
tável.
Esp. Santo — Tempo: Instável.
Rto do Janeiro, Guanabara —
Tem : Instável.
Goi»_, Mato Grosso — Tem-
po: Pom.
Sio Paulo — Tempo: Insta-
vel com chuvas no período.Paraná — Tempo: Instável.
5. Catarina — Tempo: Insta-
vel.
Rio Grando do Sul./-.Tem*
pp: Bom.

TEMPERATURA

MÁXIMA - 2406
MINIMA - 16°0

TEMPO NO MUNDO

Temperaturas máximas de ontem, e previsão do tempo parahoie, nas Cidades seguintes: Buenos Aires, 19°8_ sol; San-trago do Chile, 14°2, sol; Montevidéu, 189, sol; Lima, 1702,nublado; Bogotá, 15o, nublado; Caracas, 2107, bom; México,
18°, bom; San Juan, 31°, bom; Nova Iorque, 150, bom;Mlami, 28o, bom; Chicago, 14o, bom; Los Angeles, 21°,bom; Londres, 14°, nublado; Berlim, 11°, encoberto; Paris,
18°, nublado; Lisboa, 21 o, chuva; Moscou, 6o, encoberto;
Roma, 20°, bom. (UPI-JB)

ZONA CENTRO
CENTRO 
APARTAMENTO - Vondo peque,
no, de frente, andar alto, para
entrega breve, nn Rua Riachuelo,
271, Tratar com Couto na Ruo Go*
mes Carneiro, 126, lo|a l *• Cop.
APARTAMENTO de fronte e vazio,
60 m2, Rua Riachuelo. Entrada 7
mil o 298 p'| mês. Tratar no Lar-
go da Carioca, 5, sala 905. Tel.
22-8642, Roberto Conte. - CRECI
n.° 142.
APARTAMENTO - Troco DKW p'|
apart. ou sala, DKW toda trans.
p| 64. Estudo propostas. Tratar
Av. Gomes_ Freire, 176, s| 902,
A VENDA um terreno plano, me-
de 11-6 m2. Preço 56 mil, c/
projeio aprov. para 30 aps., Rua
Costa Bastos, 190. Tel.: 52-4755,
CRECI 895 - Parte fin.
CENTRO - Vende-se à Av. 13
de Maio, 47, o ap. 2 403. Ver no
local com porteiro Luiz, Tratar
pelo tel. 42-1288 - Croci 17.
CONJUNTO DÊ SALAS -60 ml.
Vondo 2 salas conf. na Rua da
Assembléia. CrS 30 milhões c/
50% facilitados. ADMINISTRA-
CAO FIDEX LTDA. Tel. 36-4002.
CRECI 210.
CENTRO - Rua Riachuelo, vendo
ep, c/sala, ; quarto, cozinha, ba-
nheiro completo, entrego' vazio,
14 milhões 50% fin. 30 meses.
Tel. 42-2031.
CENTRO — Vendo ap. res, ou co-
mercial, saicta, qt., coz., banh,
frenie, Mayrink Veiga. Telefone
47-0321 - Soares - Creci 978.
CENTRO - Ap. frente, Av. Pre-
sidente Vargas, 2 007, op. 802, 2
qts., saia, cozinha, banheiro. Ent,
10 000 p. 300. Ver no local e
tratar na R. Lobo Júnior, 1 238
- 30-3311.

CENTRO — Vendo ep. de quarto,
sala, cozinha, banh, c/ garagem
ou troco p/ outro em Niterói -
Tel. 32-2432.
CINELANDIA - Vende-se ap. 6
salas e dependências, com telefo*
na. Crf 45 000, metade a vista,
resto èm I ano. Ver Rua Alcln-
do Guanabara, 15, ap. 1001 (fa-
lar ç/ porteiro). Tratar paio tele-
fono 26-4961.
CENTRO - Vendo predio 2 pavi-
mentos, servo p| pequena Indús-
tria, depósito, galpão etc. R, Po*
dro Antônio, 17 ito. Ã Rua Se-
nador Pompeu. Visitem, 26 ml*
Ihões. Facilito. H .SILVA. - Rua
Gonç. Dias, 89 s| 405. Tels.: ..
52.8B6_._H_840^-___CR__CI .648,
FATIMA - Vdo. ot. ãp.
Peças ampias. Sala, 2 qts., qt.
emp. Enlr. 5 000, parte fac.
fin. 42-1337 - CRECI 764.

BOTAFOGO - Apartamento em
construção, sala, 3 quartos e
mais dependências — Vende-se.
Tcl. 31-1494.
BOTAFOGO - Vendo ap. frente,
vazio, 2 salas, 3 quartos, arma
rio embutido/ R. Eduardo Guinle- ¦> 6, ap. 304 - Tel. 26-5835

26-4086.
BOTAFOGO - R. Humaitá, 46,
vendo grde. e ótimo ap. de fto.
e Ia. locação, com salão, 3 óti-
mos qts., deps, compl., 2 banh.
sociais. 130 m2. Preço: 60 ml-
Ihões com 50% - Inf. 31-3732 e
31-3783 - CRECI 1025.

SANTO CRISTO - Vendo-se ter-
reno nã Rua da América n. 66,
Tratar na Rua Oresles n. 54.
VAZIO, conjugado, fte., grande,
peq., coz., banh. comp. Ver R.
Machado Coelho, 119, ap. 802,
el port. Sinal 4 000, rest. 2 anos.
Gde. desc. Preço à vista. Tratar
Av. P. Vargas, 590, s| 211. Tel.
23-1214. Venda urgente. - CRECI
644. I
VENDO snla, 2 qts., coz., banhei
ro, áree facilitado — RuaRosen-
de, 21-408 - Sr.: Raulino.
VENDE-SE, nôvo, ap. 601, Rua
Riachuelo, 245, 2 qts., sala, cozi-
nha, banh. completo, quarto e
banh. de criada, área com tanque.
22 milhões, metade k vista e res*
to em 24 prestações, sem juros.
Ver porteiro e tratar Rua Riachue-
Io, 148, lo|a 14, das 10 ás 12 ou
Rua México, 111, 8.v, s| 806, das
16 is 18 horas.

AVENIDA ATLÂNTICA - V. urg.
ap. vozio, ocupando lodo andar,
c/ 350 m2, p/ 90 milhõos à vis-
ta. Detalhes 46-8350.
BARATA RIBEIRO, 496 - ap.
202 — sl., 3 qts., coz., banh.,
dep. 2 por and. Aceito Caixa. Ver
9 às 18. Tel. 47-0321 - Soares.

CRECI 978.

COPACABANA - Dupiex - 100
m2. Vendo ap, vazio, c/sala, 2
qts., 2 banhs, a coxinha — CrS
33 milhões. Açoito Caixa. AD*
MINISTRAÇÀO FIDEX LTDA. Tal.
36-4002. - CRECI 210.

BARATA RIBEIRO, 200, ap. 1 132.
Vendo vazio, sl., qt. sep., coz.,
banh., tanque, WC. 15 milhõos.
32-26S7, das 8 às 10 e 12 às lóh.
Chaves no 1 144.

COPACABANA - Vondo ótimo
aparlamcntb com 2 salas, 3 quar>
tos, 2 por ondar c luxo, dopon-
dencia. Preço 52 milhõos finan-
ciados em 2 anos. Ver no local,
Rua Barata Ribeiro n.° 582 ap.
202, pilotis, Sr. Lourival. Telefone
36-4019.

BOTAFOGO - A mais
confortável planta de
sala e qt. separados —

„___._„, Vendem-se, na Praia de
Botafogo, e x c e I entes
aps. com sala de 19 m2,
qt. de 14 m2, banheiro,
cozinha com 6 m2, área
de serviço com tanque e
dependências de empre-
gada. Entrada de Cr$
575 000 e prestações
mensais de Cr$ 175 000.
Informações na VEPLAN
IMOBILIÁRIA LTDA. -
No local, na Praia de Bo-
tafogo, 324, ou no escri-
tório, na Rua México,
148, 3.° andar. Telefo-
nes 42-2961 e 22-4861
-J-107. CRECI 66.

COPACABANA - R. B. Ipane-
ma, vdo. urg. lindo ap. -frente,
vazio, 3 qts., sala, coz. c/ boxe
p/ geladeira, banh. compl,, deps.
compl,, empreg., pintado a óleo.
Preço: 50 milh. c/50% entrada
e rest. a comb. Tel. 42-6755. -
CRECI 590.
COPACABANA - PÔsto 3 - Ven-
do ótimo apartamento Dupiex, )
salão, 2 quartos, mais 1 salão
com terraço com 3 banheiros so*
cieis, garagem o de luxo, I poi
andar, todos os quartos com ar-
mário embutido. Tratar Sr. Lou-
rival. Tel. 36-4019.
COPACABANA - Apar-
tamentos de quarto e sa-
la separados, dependên
cias completas pára em-
pregada. Entrega em 12
meses. Com ou sem ga
ragem. Ver Rua Belfort
Roxo, 161 — Tratar tel.
22-2421 - Elizabeth.

ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA
APARTAMENTO 507 - Vozio de
frente. Vende-se na Rua Benja-
mim Constant, 104, Glória. Com
quarto grande, um quarto me*
nor, saleta, sala, cozinha, banhei*
ro social, área com tanque, Cr$
16 000 000, com metade de en-
trada, restante a combinar. Acei*
to Caixa Econômica com Cr$...  .
4 000 000 sinal. Ver apartamento1 FLAMENGO - Ap. Vendo 3 dor.,
das 9 às 18 horas ho local com 8fl'a dupla, 2_ bonhs.t social e de-

FLAMENGO - Excelente ap. va-
zio, frente p! Senador Euséblo,

saletas, 2 sls. coni., 2 banhs.,
qts,, deps. e garagem, entrada

20 milhões, saldo aceito financ,
Órgãos Federais visitas 52-1512
- 32-5855 - CRECI 743.
FIAMENGO - Vendo ap. 3 qts.,
frente, 2 banheiros. Tratar tele-
fone 52-4263.

Fernandes — CRECI 400 — Tratar
na Rua da Quitanda, 30 — 2.o
ondar,_grupo 209 — Tel. 52-2899.
GLORIA -. Vendo ap. frente, taíã
quarto, banh., cozinha. Ver Rua
Conde La|e n. 22, ap. 618, esq.
Rua Taylor, 8 milh. Tralar Av. Rio
Branco, 108, sala 410, tel. 22-1678- CRECI 922.

mais dependências à Rua S. Ver
gueiro. Preço 50 milhões, 50%
entrada. Fone: 22-9453.

SANTA TERESA - Vendo exce-
lente ap, sala, 2 qts., banh.,
coz., depend. 5 milhões sinal —
23-3578 - Geraldo.
VENDE-SE ou aluga-se belíssimo
ap. mobiliado com 4 quartos, aa-
las, telefone e mais conforto. Tra-
tar das 9 às 16 horas. Almirante
Alexandrino, 490, ap. 101.

CATETE - FLAMENGO
APARTAMENTO jl Vendo no Ca-
tele em construção 8a. fale, pormotivos diversos. Tratar Marquês
de Abrantes, 26, loia D com Sr
Justo.
FLAMENGO - Vendo ap. frente.
R. Correia Dutra, 301302, 2 qts.,sl., dep. etc. 24 milhões. Faciii-
to. H. SILVA. R. Gonç. Dias, 89
t| 405. T.ls. 52-3886 • 52.840- CRECI 648.
FLAMENGO - Com fun-
dações já concluídas. No
melhor trecho da Rua
Marquês de Abrantes, a
melhor planta: Salão, 2
ou 3 quartos, 2 banhei-
ros sociais, copa, cozi-
nha, área de serviço com
tanque, dependências
completas para emprega-
da. Todas as peças de
frente. Edifício em cen-
tro de terreno ajardina
do, com play-ground in-
fantil e duas amplas ga
ragens. Sinal a partir de
Cr$ 1 480 000 e mensa
lidades de Cr$ 240 000.
Construção garantida por
um acervo de 140 obras
entregues pelas firmas
construtoras: Servenco
e M. Hazan & Nudelman
Ltda. Informações no lo-
cal, pelo tel. 46-5608 na
Rua Marquês de Abran-
tes, 178, de 9 às 22 ho-
rafc ou na Av. Rio Bran-
co*, 156, sala 803 -Tels.
32-3813 e 52-7494. JU-
LIO BOGORICIN - CRE-
,CI 95.

PRAIA D09 FLAMENGO - Vendo
ótimo ap. 2 qts., 2 salas, dep.
Rara oport. 23-9199 - Olivar -
CRECI 318.
RUA PAISSANDU, 59, ap. 1 208,
coni. «I divisão, vazio. Base 10
milhões. Chave c| porteiro. Tratar
Rua Alcindo Guanabara, 25, gr.
I 103. Tel. 42-5884.
RUA ARTHUR BERNARDES, 43,
ap. 705. Sala e qt. sep. dep. emp.
coz., varanda, vazio, 18 milhões
com 12 de entrada. Resto em
2 anos, de fundos com vista para rua - 37-6523 - CRECI 68.
SENADOR VERGUEIRO - Vendei
mos ep. 2 quartos, sala, dep.
Administradora Proonça Ltda. —
52-3219.
SENADOR VERGUEIRO, 200, ap.
1 605, 1 salão, 4 qts., 2 banhei-
ros sociais, vaiio. Ver no local.
Tratar 57-7352 c/o procurador.Bas» 60 milhões ¦ longo prazo.
Área d* 150 m2.
VAZIO, conjugado, p. coz., b,
comp,, R. P. Américo, 166, ap.
112, c| port. Sin. 3 800,- rest.
financ. 20 mes. est. pfosp. Tel.
23-1214 - CRECI 644.

BOTAFOGO — Rua Lauro Muller
16 ap. 703 — Magnífico aparta*
menlo de 2 sala, três quartos, 2
banheiros sociais, copa-cozinha e
amplas dependências de serviço.
Tratar pelo tel. 42-0923.
BOTAFOGO - Vende-so ap., 3
qts., sl., coz., banh., depend. em-
pregada, edifício nôvo, 2 só p|
andar. Cr$ 35 000 000, c| 50% à
vista e o saldo em 12 meses. Ver
c| porteiro, na R. Gen. .Polidoro
196. Tratar Imob. GÓES - R. Al-
cindo Guanabara, 24, st 1 214, —
Tels.: 22-7812, 22-0020 e ....
45-1348 - CRECI 202.
LARGO HUMAITÁ - Vazio, sl.,
3 qts., etc,, entr, 15 milhões.
Rua Vitorio da Cosia, 51304 -
32-5855 - 52-1512 - CRECI
743.
PRAIA DE BOTAFOGO 356 ap.
1 041, sala-qt. coni., coi., VAZIO
9 milhões com 5 de entrada.
Resto em 2 anos. 37 .523. CRECI
n. 68.

LEME - COPACABANA
APARTAMENTO vazio esq. B. Rl-
beiro e Pr. Júnior, vendo ou «lu
go conj. kitch, banho, para co
mércio, 57-4019. Sousa das 15h
AVENIDA Copacabana, 

"386 
ãp.

1 204, magnífico ap. cidep. emp.
Peças, amplas e ensolaradas. 17
milhões e meio financ. — Tel.
57-3476.

COPACABANA - Vdo. ap. c/
saleta, sala, 3 qts.. c/arm., coi.,
dop. emp,, área envid. 55 ml
Ihões. 50% ent. • rest. 3 anos,
Peq. financ. na Cxa. Econ. Ver
14 às 17 horas. Av. Nossa Se-
nhora de Copacabana, 903, ap
302. Tratar Dr. Walt.r. 52.9772.
COBERTURA - DÜPLEX - Rua
Toneleros 13)1001 - Vende-se -
4 quartos, arm. embutidos, sala,
salão de festa, terraço c| jardim
etc. Tudo luxo 440 m2. Garagem
2 carros. Ver das 14 às 17 horas.'
Tratar Sr. Henrique, tel. 23-2554
horário comercial, ; |

COPACABANA - Para pronta en-
trega. Ap. c/ sala e quarto sep..
bãhh. o peq. coz. Preço: Cr$.,.,
21000 000 para. pag. 12 meses.
CIVIA - Trv. Ouvidor, 17 (Div.
de Vendas 2." andar) Telefonei
52-8166 de 8,30 às 18,00 horas.
(CRECI 131).
COPACABANA - Holel Plaza -
V. urg. ap. frento vazio, vista
p/mar, luxuosamente mob. c/ tel
ar ref., atap. Preço 60 milh. i
combinar. Tel. 42-6755 - Crccl
590.
COPACABANA - Ap. Vendo
quarto, sala, coz., banh., área c/
tanque, dep. empregada, parquea-
mento de carro, negócio urgente,
Fone: 22-9453.
COPACABANA - Ap. vendo" 3
dor. sala ampla boas dependas.,
dois aps. por pavimento lado da
sombra indevassável, bem claro,
fundos não tem garagem. Pronta
entrega, irea 130 m2. Preço 55
milhões. Fone: 22-9453.
COPACABANA - Prédio nôvõ"^
Alfredo Valadão, 35, ap. B09 —
Sala, quarto separados, mais um
quarto reversível, cozinha envi-
draçada, tanque e WC empregada,
armários embutidos nos quartos
e sala, sinteco e cortinas. Ver
no local à noite com o proprie-
tário.
COPACABANA - Vondo aparta-
mento alugado e vazio, de sala e
quarto separados, cozinha e ba-
nheiro. Localizado nn Av. N. S.
de Copacabana, 1 145. Aceita-so
Caixa Econômica. Ver no local.
Tratar pelo tel. 43-1053 com Sr.
Venâncio ou Sr. Pedro.

COPACABANA - Vdo. op. c|
500 m2, 3 salões, 5 qts., 2 qts.
emp., 2 vagas em gar. — 140

iihões facilitados. Tralar tola.
32-2803 ou 42-2153 - CRECI
1020.
COPACABANA — Compro urgen-
te, õo. de quarto e sala, deso-
cupado, 2." ou 3." andar. Pago A
vista. Tel. 31-0730, sem intorme-
dÍários._— Teixeira.
COPACABANA - Ven-
de-se grande sala de
frente, p| escritório ou
Indústria, R. Hilário Gou-
veia, 66, portaria c| Sr.
Souza.
LARGUE :O JORNAll V4~-~Íõfa'
da PLANEJA Imobiliária • com'
prs ou venda o seu ap. diária
monte até 21 horas e sábados o
dcmingos até 18 horas. Rua Farme
do Amoedo, 55 - 27-7596 - CRE.
Cl n._153.
LEME — Copacabana — Aparta
monto, pronta entrega com ga
ragem, 3 quartos grandes, 1 sa
lao, 1 sala, sala de música, ba*
nheiro, cozinha, dopendência da
empregada etc. Vendo, Tratar
pelo tel. 45-3112 - Cezar ou D.
Marlene. 
POSTO 6 — Arpoaclor - Vondo,
urgento ap. nôvo e/200 m2, an-
dar alto c/vista p/mar c/salSo 3
qts., c/arm. emb. 3 banhs. câr,
piso mármore ccpa-cci., dep.
omp. e garagem. ADMINISTRA*
CAO FIDEX LTDA. Tel. 36-4002.
Cr.ECI_2iq__
RODOLFO DANTAS 87 - Ap.
301, sl,, 2 qts., coz., banh., dep.
arm. emb. frente, ver 9 as 18.
Tel. 47-0321 -Soares - CRECI
978 - Aceito Caixa.
SANTA CLARA, 

"esq. 
Âv. Allan"-

tica — Vendo urgente ap. c/sa-
lão, 3 qts., banh,, copa-coiinlia
e dep. emp. CrS 65 milhões c/
50% facilitados. ADMINISTRA.
ÇAO FIDEX LTDA. Tel. 36-4002.
CRECI 210.

se apartamento 2 snlas, 2 ou 3
quarlos, 2 banheiros, garagem. —
Tél.i 25-5162.

IPANEMA Lcblo Compra-

COPACABANA - Pasto 4-1
p/andar. Vendo urg. ap. c/25
m2 c/sala, salão, 4 qts., galeria,
2 banhs. sociais, copa, cozinha,
área t dep. emp. e garagem. CrS
120 milhões c/50% em 1 ano —
ADMINISTRAÇÃO FIDEX LTDA. -
Tel. 36-4002 - CRECI 210.
COMPRO apartamento sem inter-
mediarios. Sala, 3 quartos, 2
banheiros sociais, depend. em-
preg. e garagem, em Copacaba-
na, Ipanema ou Leblon — Tra-
tar com o Sr. Duarte pelos tele-
fones: Manhã: 45-0594 — Tarde:
57-3091.

VENDO —. Ap. conjugado" firma
do Flamengo 72, banheiro e co-
zinha, 10 milhões à vista. Tel.:
22-5791 - Hélio.

APARTAMENTO COPACABANA -
Vendo, vazio, frente, 3 qls., 2
sls., saleta, jardim de inverno,
banheiros, cozinha, área, dep. de
empregada, 120 m2, todo pinta-
do óleo e plástico, sinteco, san-
cas, lustres, telefones, garagem
privativa, edifício de apenas 6
apartamentos. R. Maestro Francis-
co Braga, 516, op. 102 - Crí
55 000 000 è vista ou facilitado.
Dr. Paulo 22-9023.
ANITA GÃRÍBÀLDÍ - Vendemos
ap. de luxo 270 m2 — Adminis-
tradora Proença Ltda. — 52-3219.

COPACABANA - V. ap. sala,
qt. separados, |. Inv., coz., b.
do frente, R Raul Pompéia, 152
p. 14 000 cf 50% saldo em If
meses ou a visla 12 500 000. T,
36-0612 - 8 às 12 - 14 às 17h.
COPACABANA - Veiido ap. de
frente, vazio, c| sinteco e pinta-
do, sala, quarto separado c! de-
pendências completas de empre'
gada. Ver à Av. Copacabana,
1 017, ap. 603, chavos cl o por-tetro e tratar pelos tels.: 36*7514
ou 47-9219, possibilidade de fl
car extensão de lelefone provi-sóriamente.

LARANJ. - C VELHO
GENERAL GLICERIO - Vendo ap.
luxo, salão, 3 qts., com armários
frente, vazio. Sinal 22 000 —
30 000 — Caixa. Ver e tratar ne
Rua do Catete, 310, sl. 313 -
Bezerra — Creci 1054 — Telefo-
ne 34-3475.
LARANJEIRAS - Vendo ap. fren-
te, sala, 3 qts. etc, na R. Ipiran-
ga. Preço 35 milhões. Tratar Av.
Rio Branco, 108, sala 410. Telefo-
na 22-1678. - CRECI 922.
LARANJEIRAS — ótima 

"residên-

cia c| 2 pav,, varandas, 2 salas,
4 qts., benhs., 2 qts. empreg.,
garagem e quintal. Vendo c| te-
lefone, por 70 milhões à combí*
nar. Tr. Dr. NETTO. Tel. 22-7837.

FLAMENGO - Av. Rui Barbosa,
.vendo luxuoso ep. todo andar,
SOO m2. ótimo p| embaixada. —
Base Cr$ 240 milhões, entrega
imediata. Marcar visitas. Telefo-
ne 57-0942 - Odair Xavier
Cred . 389 ¦ — lüis Seabra. -
Tel. 47-7370 - Creci 363.
FLAMENGO - luxo - A IMO-
BILIÁRIA LUIZ BABO, vende, la,
locação, frente à Rua dos Ta-
moios, 8, op. 402, de 3 qts., 2
2 sls., 2 qts. empreg., 2 banhs.
sociais, cozinha, área c|. tanque,
etc. em edlf. c| local pl auto-
móvel, p| 75 milhões, c| • 50%
de entr,, resto eni 2 anos — Cha-
ve c|. o port. do prédio' n.° 32,
Sr. Alcino - Tels. 31-2851
31-1621 - CRECI 466.

LARANJEIRAS - Ap. Vendo 3
dor., sala, amplas dependas, ga-
ragem à Rua Senador Corrêa —
Aceito Caixa frente 1,° pav.
ocupação s/c é possível acordo
com inquilino — Fone: 22-9453.
BOTAFOGO - URCA
A PEDIDA CERTA DO MOMENTO

Com apenas 100 mll mensais,
vendo conjuntos de salas com
frente para toda a Bata da Gua-
nabara, Edifício Ancora, na Praia
de Botafogo n. 210. Exclusiva-
manta para •scritórios, consulto-
ríot médicos • dentários, ótimo
para venda ou revenda. Praço a
partir de 9 milhões, • 400 mll.
Rara • única oportunidade. Tra-
tar diariamente dat 9 às 21 ho-
ras. Tais.: 26-0281 ou 46-7603. -
Com ANITA GELBERT. Venham
sem compromisso var plantas pa*ra a melhor pedida de momen-
to - CRECI 763.

AVENIDA ATLÂNTICA
N.° 1260 - Edifício
Queen Elizabeth, aps.:
701 e901, vende-se VA-
ZIOS, ótimos apartamen-
tos de frente com 4
quartos com armários
embutidos, 2 salas, jar-
dim de inverno, 2 ba-
nheiros, copa e cozinha,
dependências de empre-
gadas e vaga na gara-
gem. Ver no local. Tra-
tar diariamente das 14
às 17 horas na Praça
Mahatma Ghandi, 2 —
3.° andar — (Edificio
Odeon). Tel. 42-3062.

COPACABANA -V.nd.-s. apar-
tamento dst duas salas • dois
quartos, sando um. coniugado, rl-
camenta mobiliado a decorado —
Tratar com • proprletirlo na Rua
México, 11, grupo 401-A.

COPACABANA - Apartamento. -
Venda-se, pequena sala, bom
quarto, banheiro, cozinha, todo
atapetado, ar condicionado, Av.
Copacabana, 314, ap. 906, Ver
sábado e domingo. Tel. 43-3427.
COPACABANA -Vende-se o ap^
703 à Rua, Joaquim Nabuco, 91,
frente, sala, quarto, varanda e
cozinha, alugado s/contrato. Ver
6a. feira e sábado das 14 às 17h
c tratar das 8 às 12h pelo tel.
27-2357. ._
COPACABANA - Toneleros, 301,
ap. 601> frente, 3 qts., com arms.
2 salões, 2' banhs. soes., cope*
coz., dep. compl., emp., cj 2 qts.
emp. e gar. a óleo. Sinal 35 sal-
do 2 anos. - CRECI 165.
COPACABANA - Vista mar, Av.
Venceslau Bris, 18, ap. 1 006,

3to. 
o sala seps,, banh., coz.,

ep. comp. e gar. Quase pronto,
Pag. 30 meses. CRECI 165. — Te-
lefones: 36-4006 e 57-2508 

COPACABANA - Vendo
ótimo conjugalo c| banh
completo e cozinha. Rua
Hilário Gouveia, 66 —
Portaria, c| Sr. SOUZA.

IPANEMA — Ap, conjugado em
cima do Bob's — 14 milhões à
vista. Fone:_ 22-9453.
IPANEMA — Vende-se apartamen-
to de duas salas, 3 quartos, 2
banheiros sociais, vaga na gara*
gom, om edifício de alto luxo
Preço fixo o Írroa|uslável. Entro
ga prevista no prazo de dez mo*
sos — Tratar preço o condições
cem o proprietário, pólos telefo*
nes 52.0562 e 52-9900;
ÍPÀNEMÀ — , Om 

"por 
andar" -

Rua Barão da Torro, 431, (junto
à Praça N, S. da Paz) — Mayni-
fico apartamento em final do
construção (300 m2), com 3 salas,

quartos, 3 banheiros sociais,
¦ímpias dependências, de serviço e
2 vagas na garagem. Especifica*
ções de alta categoria, como se-
jam: Fachada de mármore, com
esquadrias de alumínio. Fichet fi
cristal importado tipo Fume, ba-
nheiros de luxo com pisos de
mármore, elevadores Otis, água
quente em lôdas as peças — le-"efone interno etc. Incorporação e
Construção da CONSTRUTORA
SANTA ISABEL - Av. Graça Ara-
nha n.o 326 - 11.9 andar. Tels.
42-0923 e 52-9929.
IPANEMA — Vdo. 

'casa, 
2 pavtos.

C|ts„ 2 sls. e quintal — Cr$
80 milhões. Aceito entr, ap. 3
qts., mesma zona — Rua Pru-
dente Morais, 903.
IPANEMA — Pça. Gen. Osório -
Rua Gomes Carneiro, 51, ap.
104 — Amplo ap., saleta, saláo,
2 quartos, biblioteca, copn-cozi-
nha, dep. emp. e garagen

VENDO — Paula Freitas, 19 esq.
Av. Atlântica edif. Prolomeu, c
apto. 1202, frente, c/ sala, 3
qtos. dep. emp, vazio. 55 mi-
Ihões, c/ parto financ. em 2
anos. Corretor no local. Inf.
COPEI. 36-5023. Creci 285.
VENDE-SE ap. saleta. sala e qt„
banheiro em côr, cozinha, todo
pintado o óleo, Av..N. S. Copn-
cabana, 1 150, ap, 1 004. Cha-
ves com porteiro. Tratar cj Sr.
Clark ou Pedro. Teleíone 43-4915.
VENDE-SE 

"| 
ãp. 3 

"quartos, 
2 sa"-

Ias e dependências à Rua Repú-
blica do Peru, 81. Tratar direta-
mente com proprietário. Procurar
Sr. Pinho rta portaria.

LEBLON - Vende-se
apartamento n. 402 da
Av. Ataulfo de Paiva,
528, com 3 quartos, sa
lão, 2 banheiros sociais,
cozinha, área com tan-
que, dependências com
pietas pára empregadas
Entrega em 5 meses. —
Ver no local, tratar com
o Sr. Manuel — Tels.:
32-986T e 22-2421.

APARTAMENTO em construção c|
14 and. já concluídos, vendo na
Praia Botafogo, e| linda vlsta
p| tflda Bala de Guanabara, Inde-vassível, ll.o. ín_. e| hall; II-
ving, s| jantar, 2 banh, 3 dorm.
copa-coz. dep. empreg. garagem.Tratar 42-7523.

AVENIDA N. S. COPACABANA
872, próximo à Colombo. Ven-
de-se apartamento 1 001, _ vazio,
de frenle, com três quartos, sala,
saleta, demais dependências. Tu-
do com armários embutidos. 50%
à vista, saldo em 20 meses. Cha-
ves no local com o porteiro Ab-
dias. Tratar Sr. Gumarães — Tel.
31-0115.__
AVENIDA COPACABANA - Pôs"-
to 4, espetacular ap». de fundos,
5.° and., saleta, sala, 2 qts.,
sendo um de 22 m2, duas va-
randas. Acabamento e decoração
de luxo e . bom gosto — Vazio,
45 milhões a combinar — Vendo
também todo mobiliado. Marcar
hora 37-6523 - CRECI 68.

COPACABANA, ^- LIDO
Junto à praia. CONS-

TRUÇÃO GARANTIDA P|
RIBEMBOIN ENGENHA-
RIA S.A. Saía, 3 quar-
tos, com todas as peças
de frente, cozinha,, de-
pendências completas de
empregada. RUA BEL-
FORT ROXO, 197. Sinal
de Cr$ 2 90.0 000, men-
salidades de Cr$
290 000. Pagamento da
construção de acordo c|
o andamento da obra.
Grande negócio p| hoje
mesmo. Ver no local dià-
riamente inclusive do-
mingos e feriados, das 9
às 22 horas, ou Av. Rio
Branco, 156, s| 801. -
Tels.: 22-2793 e 52-8774

JÚLIO BOGORICIN -
CRECI 95. (B

COBERTURA - Rua Barata Ribei-
ro — Vende-se ap. com sala, 2
quartos,, dependências completas
de empregada e um terraço pri-
vativo com 70 m2. 20 milhões à
vista e 20 milhões já financiados
pela Caixa Econômica, cem uma
prestação mensal de Cr$ 380 000.
Tel. .37-6974. ; 

-. -. ¦-
COPACABANA — Wenáo urgente
ap. 492 R. Barata Ribeiro, 425,
de frente, com^ 2 qts., sala, ba-
nheiro, cor., área e deps. em-
pregada. Financiado em 30. meses
ou aceitcfoTerta. . Ver no local e
tratar Av. Rio Branco, 114, 14.°
and. Tol.: 42-3300 e 22-2957.

FLAMENGO — Vendemos ótima
casa com 3 qts., 2 salas, deps.
de empr., varanda — Em vila
muito bonita/ próximo à praia.
Pço.*33 mllh. financ. - Informa-
ções com Edmilspn ou Orlando.
Tels. 31-3732 - 31-3783. CRECI
489. y ..'

APARTAMENTO 401, n6vo, de
frente, para entrega em ianeiro
próximo. Vende-se na Rua Vo-
luntárlos de Pátria, 452-454, com
2 quartos, sala, cozinha, banhei-
ro social, área com ¦_ tanque, de*
pendências completas de empre*
gada. Grande facilidade de pa-
gamentos. Ver o apartamento das9 as 16 horas no local, com Fer-
nandes. CRECI 400. Tratar na R.
da Quitanda, 30, 2.° andar, gru-
po 209. Tèl.: 52-2899. .
APARTAMENTO - Vende-se, sa-leta, sala, quarto, banheiro etc.Tratar com o proprietário após14 horas na Prala de Botafogo,
340/416.

FLAMENGO - R. Ferreire Viana,
vendo ótimo ap. l.o andar, sô-
bre pilotis. Sala e qt. sep., dep.
de empr., irea de 60 rri2."Cr$
18 000 com 50%. Inf. 31-3732 «
31-3783 - CRECI 1 025.

FLAMENGO - Alto luxo
— Apenas 2 aps. por an-
dar, ambos de frente.
Vendem-se em inicio de
construção, luxuosos aps.
com espetacular vista p/
tôda a Baía de Guana-
bara, compostos de 2 sa-
lões, 4 grandes qts.,
sala (ntima, copa, cozi-
nha e dependências
completas de.serviço —
Elevador social privati-
vo. Entrada de Cr$ ...
4 000 000 e prestações
mensais de Cr$ ....
750 000 — Informações
na VEPLAN IMOBILIÁ-
RIA LTDA., po local, na
Av. Rui Barbosa, 702,
ou no escritório, na Rua
México, 148, 3.°. Tels.
42-2961 e 32-9287 -
J-107 _ CRECI 66..

A VENDA — Apartamento vaziode frente, na Z. Sul. Entrada 15milhões, saldo 500 p| mês. Infs.
pelos tels: 52-1512 e 32-5855. -
Territorial Amazonas — Creci 743.
AMPLO ap. de fte. na R. Vol. dã
Pátria, .266/301, c/ sala 3 qts.c/ arms., garag. etc. - '46-8350.

BÇTAFOGO — Vendemos casas c]boa sala, 2 qts., banh., coz., áreacom tanque e quintal, C| 8 500mil de entrada 6 o restante em18 meses s| yuros. Estão aluga-dos, mas pode ver na Rua Gene-ral Polidoro, 55, com D. Rita -
Tratar em Cunha- Mello Imóveis

Tel. 32-5555 -Creci 866.
BOTAFOGO — Vendemos aps. c|
sala, 2 bons qtos., varanda, ba-
nheiro, coz., área e| tanque, qts.e W.C. de emprg., com 11500
mil de entrada e o restante em
18 meses s| |uros. Estão aluga-
dos, mas pode ver no-local, na
Rua Gen. Polidoro n. 55, com
D. Rita. Tratar em Cunha Melo
Imóveis, Rua México, 148, ll.o
Tels. 42-3347. CRECI 866.
BOTAFOGO — Oportunidade. -
Dois aps. sl„ 2 qts., juntos, cons-
tituindo salão; escrit., 4 qts., po-
dendo separar. Conclusão de obra— Ruo Matriz n. 36, aps. 104/105.
Tel. 26-3257.

AIRES SALDANHA - Vendo ótt-
mo ap„ prédio nôvo, cj 2 qts,,
cala, banh., dep. emp., garagem— 40 milhões — Ac. Caixa —
Tel. 47-4099 - CRECI 178.
ATENÇÃO — Apartamento de
frente, vazio, e[ saleta, sila de
Jantar, satío, 4 amplos quartos,
varanda, 2 banhs; sociais, copa,
crzinha, área ej tanque, dep. com-
pleta , «mp., garagtm. Preço: 65
milhões, sendo 50% no ato, res-
tanta a combinar. Var • tratar
Av. N. S. da Copacabana, 1 246,
ap. 902 ou tal. 36-5171. CRECI
980. ' t
ATENÇÃO- - Rua Paula Freitas,
20. Junto praia 1 ap. pl and.
400 m2 ch gde. - hall, varanda
mármore, 2 gdes. salas, 5 qts.,
c| arms. embs., 2 banhs. sociais,
toilete mármore, copa, coz., 2
qts,, criada, 2 vagas gar. Todo
óleo e .atap. Ar condicionado, tô*
das peças. Preço: 150 milh, c|
50% fin. 24 meses. Chaves lo-
cal c| o Sr. Domingos. Tratar c|
LUI.: OLIVEIRA IMÓVEIS - R.
7 Setembro, 88, gr. 407 - Tal
52-0/49 -___ CRECI 198.
AVENIDA ATLÂNTICA -\Vendo
conjugado reçém-plntado — 33
m2, coz. e banh., frente, andar
alto. Infs. somente hoie de 9
às 16 h - 22-7194.
APARTAMENTO de frente, ven
de-se, Barata Ribeiro, saleta,
quarto, sala separado, banheiro,
kitchenete, lado sombra — Tel.:
26-9181.
A RUA SAINT ROMAN, sl., 2 qts.,
deps. compl., garagem e lelefo-
ne. 15 milhões entr., saldo como
aluguel. Vazio. Visitas 520512
e 32-5855 - CRECI 743.

COPACABANA 664 ap. 703,
vazio, 1 salão, qts., chaves c|
Francisco. Tratar procurador —
Tel. 57-7352.
COPACABANA - Vendo ap
grande, S., 3 qts., dep. comp.,
pint. óleo, ci sancas, banheiro
côr, louça inglesa. Sem cont., fun-
dos. 38 milhões. Aceito Caixa
Inf. 45-7020.

VENDE-SE ap., 2 qts,, sala, sale-
ta, varanda, banh. e coz. 17 mi-
Ihões à vista ou 20-mÍlnões a pra-
zo. — Av. Copacabana, 793, ap.
n.o 408. _
VENDE-SE apartamento situado na
Rua Hilário de Gouveia n. 15,
ocupando todo andar do edifício
Marazul, instalação" completa pa-
ra ar condicionado, aquecimento
central, frente para _o nascente,
vaga na garagem para dois car-
res, telefenea interno e externo e
na portaria. Chaves com o por-teiro, Sr. Braga para visitas. Te-
i6f°"e da portaria; 57-T200.
VENDO #m fronte ao mar. Nôvo
e luxuoso ap. para familia de
trato .fino, atap., sancas, arms.
pilotis em mármore, 2 qts., sala,
(banh. cores), área e dep. comp.
45 milh. à vista ou 49 c| 35 de
entr. (área letal dó ap. é 60 m2)

Diariamente a R.. Domingos' Fer-
reira n. 31 - 604. 9|14 • T7]20
horas. . ,

COPACABANA — Rua Saint. Ro-
man n.° 480 (esq. de Francisco
Sá). Vendem-se aps. conj. entre-
ga p] 40 dias.. Preços a partir
de Cr$ U milhões. Ver no lo-
cal e tratar à Rua Senador Dan-
tas, 76 s| 1203. Tel.; 42-0208 -
CRECI 924.

COPACABANA - Pôslo 2 - Ven-
de-se grupo para consultório ou
escritório em prédio nôvo — Ar
condicionado central — 43*7522,
43-8513 - Cred 967.

COPACABANA - POSTO CINCO
— Pronto para habitar, entrptia
imediata — construção da CONS-
TRUTORA CANADA1 - Vendo 1
apartamento de sala a quarto
separados, banheiro social de
luxo, coxinha a dependência* de
empregada — Rua Bolívar n
125 — apartamento 503 — Ver
hoje no local e tratar na Aveni-
da Rio Bianco n. 173 - 12.°
andar ou pelo lelefone ....
22.5458.

COPACABANA - Ap. 3
qts. Vendo R. Guimarães
Natal, 23, com 3 qts.,
sala, deps. Aceito Caixa
etc. Cr$ 36 000. Combi
nar. Corretor no local
hoje e diariamente das
9 às 11 e 14 às 16 h.
Tratar 22-6332 - CRECI
440.
COPACABANA - Vendo terreno
com 12 x 70m, na Ladeira dos
Tabajaras, 172. Preço 110 milhões
a combinar, enlrega imediata.
Tratar em Cunha Mello Imóveis.
Tels: 32-5555 e 42-3347 - Rua
México, 148, U.o - Creci 866

IPANEMA - lEBLON
ARPOADOR - Vendo, frente,
ocupado, b. mar, qt, sl. sep. va-
randa, coz. ampla, área serv.
Ver igual c| zelador ou planta cj
proprtet. na R. Francisco Qtavia
no, 240 - 22 milh. Aceito Cx. c|
8 milh. entrada. Tratar 47-6450.
APARTAMENTO - Antes ds vãn.
der o seu, conheça mesmo polotelefone as propostas quo temos.
PLANEJA Imobiliária - Rua Far-
me de Amoedo. 55, loia, 27-7596
- CRECI 153.

LEBLON - Ataulfo de Paiva, 319
ap. 301 cm construção adianta-
da. Vendo por 7 milhões em 1
ano. Vcr no local e trat. 34-2699.
LEBLON — Vendo óti?na residen-
cia junto à praia. Excelente ne-
gócio. Entrega imediata. Negócio
urgente. Tratar 52-1766. Ver na
Rua Igarapava. 84, esq. Vise. de
Albuquerque.
LEBLON — Vagas de garagem —
Vendem-se na Av. Bartolomeu
Milre, 980-C — Ver no local c
tratar pelo telefone: 31-2746; das
9 às_ 12_hs. em horário comercia].
LEBLON - Cobertura - Rua Ca-
pilão César de Andrade n.° 40.
Magnífico apartamento em inicio
de construção cem grande terraço,
vestibuto, 2 salas, 3 quartos, 2
banheiros sociais, garagem e am-
pias dependências de serviço —
CONSTRUTORA SANTA ISABEL -
Tel. 42-0923.

RUA VISCONDE DE P1RAJA -
Vdo. ótimo ap. con]. c| qt. do
empregada, coz., banh. e área
c[ tanque, alugado s| contrato.
Inf. pl lel.: 23-3368. CRECI_ 286.
GÃVEÀ ~J;Í BOTÂNICO
APARTAMENTO - Sala, 3 quartos,
dependências, vendo, entrego va-
zio, Facilitado 50%. Pagamentos
mensais sem juros. Inf. telefone
26-5516¦ Lagoa.
GÁVEA — Vendemos
ap. de sala e 2 quartos
e sala e 3 quartos, de-
mais dependências, com
garagem, todos de fren-
te, em magnífico centro
de terreno ajardinado,
com piscina e play-
ground, entrada a partir
de 1 042 mil e prest.
mensais de 285 mil. In-
formações na Veplan
Imobiliária Ltda., Rua
México, 148, 3.° andar,
tels. 22-4861, 42-7969 e
42-2961, ou no local à
Praça Santos Dumont,
138, diariamente até às
22 horas. -J-107 -
Creci 66.
GÁVEA — Terreno 920 mts. es-
Iritarnente residencial, 13 milhões
facilitados, restan*e 30 meses.
Aceita-se carro novo como parte
pagainenlo. Tel. 27-88BI.
GÁVEA - Cobertura,
dupiex, deslumbrante
vista, com terraço, sa-
lão, 3 dormitórios, 2 toi-
lettes, 1 banheiro soe,
dependências comple-
tas. Construção da Go-
mes de Almeida Fernan-
des. Preço 54 milhões,
entrada de Cr$
3 810 000 e mensalida-
des de Cr$ 530 000. —
nformações na VEPLAN
IMOBILIÁRIA LTDA. -
México, 148, 3.°, tels.
22-4861 e 42-2961, ou
no local à Praça Santos
Dumont 138, diàriamen-
te até às 22 horas — J-
107 - Creci 66.

LEBLON — Vende-se pronto para
entrega Imediata — Preço a een-
dições a combinar cem o (.roprie-
tário, pelos Tels.: 52.9900 > ...
52-0562;

IPANEMA — Vende-se em inicio
de construção, na Rua Visconde
de Pirajá. 592, excelente aparta-
mento com salão, 3 quartos, 2
banheiros, dependências de em-
pregada, garagem, acabamento de
luxo, andar, alto. Prestação men-
sal Cr$ 750 000. Informações e
detalhes na Construtora Vera-Mar
Ltda., Rua 7 de Setembro, 141,
3.° andar, grupo 2. Tels. 23-5795 e
43-0677.

LEBLON — Linda cobertura, gran
de terraço, de frente, 2 qts., sala,
dep. de empr. e garagem. CrS
55 milhões. 30 à vista, 25 em 1
ano. Luiz : Seabra. Tel.: 47-7370.
CRECI_363._
LÉBLÕN — Rua Capitão César de
Andrade n.° 40 (quase esquina c/
Av. Visconde de Albuquerque) —
Somente dois por andar em edi-
fício de 4 pavimentos sobre pi-
lotis, situado em centro de ter-
reno — Obra em andamento ace-
lerado terminando as fundações.
Dispomos de excelente aparta-
mento, de frente, com vestíbulo,
salão, 3 quartos c/armários em-
butidos, 2 banheiros sociais, am-
pias dependências de serviço e
garagem. Fino acabamento — tn*
corporação e Construção de
CONSTRUTORA SANTA ISABEL
LTDA. Av. Graça Aranha, 326 -
ll.o andar. Tel. 42-0923.

IPANEMA — Arpoador - Vendo
para entrega em 90 dias otimo
apartamento na Rua Gemes Car-
neiro, 130, ap. .405, com sala,
[ardim de inverno e 1 quarto se-
parado, banheiro, cozinha e tan-
que. Sinal de Cr$ 10 000 000 e
o restante facilitado e financiado.
Informações na Construtora Vera-
Mar Ltda., Rua 7 de Setembro
n.o 141, 3.o andar, grupo 2 —
Tels.: 23-5795 e 43-0677.
IPANEMA — Entrega em 90 dias
— Vende-se uma loia na Rua Go-
mes Carneiro, 130, de Galeria,
com 43 m2, entrada de CrS 10
milhões e prestações mensais de
Cr$ 500 000. Informações e de-
talhes Dr. Beniamin, Tels, 23-5795
e 430677.
IPANEMA — Compra-se em rua
de gabarito, de 4 (quatro) pavi-
mentos, lerreno em dimensões
aproximadas de 10mx30m. Tel.
52-3372 e 22-9683.

AMPLO ap. de ft. c/ 175 m2.
c/2 sls., 3 qts., arms. embts., 2
banhs. soe, copa, coz. e gar.,
acabamento esmerado. 46-8350. '

BRILHANTE - Vende em Botafo-
go bom ap. de 2 qts., sala e
deps. de empregada, vazio, pron*
to para habitar. Preço de ocasião
facilitados em 2 anos. Tratar na
BRILHANTE, Rua Hilirio Gouveia,
66, gr. 516. - Tels. 57-20B6 e
57-5187 - CRECI 243.

APARTAMENTOS, casas - Aceito
para vender em qualquer lugar.
Rua da Carioca, 32 s/ 901. Te-
lefone 32-9669. Creci 712.
BRILHANTE - Vende em Copaca-
bana ótimo ap. de sala e quar
to separados, coz. e banheiro. Va-
zlo. Ver na Rua Barata Ribeiro,
668, op. 903, de 9 is 18 hs., c|
nosso auxiliar. 7 milhões de en-
trada e S em 2 anos. Temos ou*
tros. Tratar na BRILHANTE, Rua
Hilário de Gouveia, 66, gr. 516.
Tels.: 57-2086 e 57-5187. Resoons.
Léo dc Queirós - CRECI 243.
BRILHANTE - Vende em Copac.

 _.  aps. de 1 e 2 quartos, cj deps,
BOTAFOGO*— Ap. vendo.um ap. Ide empregada. Preço de ocasião.
2 dormitórios, sala grande, am-'Tratar na BRILHANTE — Rua Hi*
pias depend., garagem, banh. em .lário-. de Gouveia, 66, gr. 516.
côr, frente à Rua S. Clemente, I Tels.: 57-2086 e 57-5187. CRECI
Edifício nôvo. Fone: 22-9453. n,° 243. ,
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LEBLON — Vendemos
em lançamento à Rua
Carlos Góes, 234, apts.
c| sala-living e 4 qts., ou
salão e 3 qts., 2 banhs.
soe, garagem, acaba-
mento de luxo, todas as
peças de frente c| vista
deslumbrante para as
praias do Leblon, Ipane-
ma e Lagoa Rodrigo de
Freitas. Edifício em cen-
tro de terreno ajardina-
do c| 2 400 m2, piscina,
play-ground, salões de
festas etc. Preços a par-
tir de 42 milhões finan-
ciados em 36 meses.
Entrada Cr$ 2 460 000
e prestações mensais de
Cr$ 495 000. Ver no lo-
cal diariamente até às
22 horas ou na VEPLAN
IMOBILIÁRIA LTDA. -
México, 148, 3.° andar.
Tel.: 22-4861 e 42-2961
- CRECI 107.

GÁVEA — Vendo letes, João Bor-
ejes e S. Inês, desde Cr$ 11000.
Tralar Rua João Borges, 120, Sr.
Mário. Tel. 27-0953 e 31-0B45. _ .
GÁVEA — Vendemos

coberturas, magnífica
vista panorâmica p| Le-
blon, Gávea e Jardim
Botânico, composta de
grande terraço, salão, 3
quartos, 2 banheiros so-
ciais, dep. completas. —
Preço a partir de 56 mi-
Ihões, entrada de Cr$ ..

205 000 mensalidades
de .Cr'$ 460 000. Cons-
trução da Gomes de Al-
meida Fernandes. Infor-
mações na VEPLAN IMO-
BILIÁRIA LTDA. Rua Mé-
xico, 148, 3."-Tels. ..
22-4861 e 42-2961, ou
no local à Praça Santos
Dumont, 138, diária-
mente, até as 22 h. —
J-107 - CRECI 66.
JARDIM BOTÂNICO - Vendo
belas residências, imediações Lo»
pos Quintas - 120 - 140 e
150 000 - MARIO ECHENIQUB
-^l-OfUS;
LAGOA - Fonto da Saudade —
Ap. vonde-se de frente, vario,
120 m., 1 sala, 3 quartos, depen*
denclas completas • garagem, Cr$
45 000 000 à vista, não aceito
Caixa, negócio direto. Tel.: ....
57-4799.

S. CONR. - B. TIJUCA
BARRA DA TIJUCA - Vende-sa
o ap. 101 da Av. Olegário Ma-
ciei, 195 nôvo, vazio com sat^
2 quartos, dep. empregada, ga-
ragem. Preço 31 milhões, sinal
dez milhões, restante em 30 me-
ses sem juros. Tratar Uruguaiana,
55, sala 711 - Tel. 43-1759.

LEBLON - Vende-se em final de
construção, na Av. Ataulfo de
Paiva, 386, estupendo apartamen-
to 701, com sala, iardim de In-
verno, 1 quarto (separade), ba-
nheiro, cozinha WC e quarto de
empregada (reversível) com S m2
de area de serviço,, de frente,
andar alto. Sinal de CrS 14 ml-
Ihões e o restante financiado —
Informações e detalhes na Cons-
trutora Vera-Mar Ltda;, Rua 7 de
Setembro 141/3.° andar, grupo 2.
Tels.: 23-5795 e 43-0677.
VISCONDE DE ALBUQUERQUE -
Vendemos ap. 250 m2. Adminis-
tradora Proen;a Ltda. — 52-3219.

BARRA DA TIJUCA -
Pequenas casas térreas,
frente para o mar. Pór-
tico, sala, quarto, ba-
nheiro, estacionamento
privativo. Construção em
ritmo acelerado para en^
trega ejn 10 meses. En-
trada de Cr$ 500 000. —
Preço total Cr$
5 000 000. Informações
na OTIC — Creci 83 —
Av. Nilo Peçanha, .155 —
S| 50119 -Tel. 52-0366
(Rede).
SAO CONRADO - Na Estrada
das Canoas (início) no Recreio
das Canoas apartamentos de fren-
te para entrega, vago c| sala a
quarto, banh. e kitch. Bloco em
centro de, parque corn piscina,
restaurante, etc. Preço Cr$ ....
10 000 000 CfVIA - Trav. Ou-
vidor, 17 (Div. de Vendas 2."
andar) - Tel, 52-8166 de 8,30 às
18 horas - CRECI 131.

ZONA NORTE
Br A l"»A RANirtFIR-, _ SAO CRISTÓVÃO - Vendemos
PÇA. OA UAIMUtlKA — 

ap de f.en(e e fundos c| sa,a#
S. CRISTÓVÃO 3 qts., dep. compl. de serv.

Sinal a partir de 4 400 mll e o
restante em 30 meses s| juros.
Aceita-se Caixa Econômica. Com
sinal de CrS 1 500 mil. Ver no
local com corretor na Rua Fon-
seca Teles, 51-C ap. 301. Telefo-
ne 22-8397. Tratar em Cunha
Mello Imóveis, tels. 32-5555 e
42-3347 CRECI 866. Rua Mexi-

148 - ll.».

RUA MATOSO, 125 - V.nde-so
ou troca-se por terreno em Jaca-
repaguá um ap. pronto interne-
mente, com pintura ã óleo, sanca
a armário embutido. ^_____

INCLUSIVE UAAA AGENCIA DO JORNAL DO BRASIL PARA
V0CE COLOCAR 0 SEU ANÚNCIO CLASSIFICADO.

AGÊNCIA BOTAFOGO
DO JORNAL DO BRASIL PRAIA DE BOTAFOGO, 400

no andar térreo da SEARS e funcionando nos mesmos horários da SEARS.

SÃO CRISTÓVÃO - Vendo na
Rua José Cristino n. 32, ap. 104
cl 2 qts., si., coz., banh e gara-
gem, 7,5 milhões, com 5,5 mi*
Ihões de entr., entrega 5 meses
- Tratar tels. 32-2803 ou 42-2153
-CRECI 1 020. ______
SÃO CRISTÓVÃO - Vdo. boa
casa vaiia, cl 3 qts., 2 sls. 2 co-
pas, banh., entr. carro, pi quin-
tal e terraço, entr. 8 milhões,
orert. 3C0 mil — Ver Rua Ge-
neral Padi'ha, 26 — Sr. Rangel
- Trat. R. Rcmeiros. 192,
202 - CRECI 422 - Penha.

SAO CRISTÓVÃO - Prontos pa
ra merar — Vendemos ótimos
aps. na Rua SSo Cristóvão n.°
1 118, esq. d> Ru. Figueira de
Maio - Com sala o 2 quarlos,
banheiro, cozinha, irea de servi-
co com Ianque « W. C, — SÍ-
nal d. CrS 3 2B0 500 - Saldo
aceito financ. Caixa Econ. Tra-
t.imos da documentação necessi-
ria para o financ. gratuitamente

TIJUCA - R. COMPRIDO
ATENÇÃO- Vendo ap. 203, ba-
rato com sala, dois quartos, cozi-
nha e banheiro, dependências da
empregada com garagem em ar-
remates finais 60 a 90 dias —
Preço 13 000 000 h vista — Rus
Carvalho Alvim, 606; transversal
a Rua do Uruguai - Tijuca —
Tel. 34-4455 - Sr. David. \
APARTAMENTO X SITIO - Troco
por ap. de 2 qts. na Tijuca, sí-
tio na GB com 18 000 m2, lui,
água própria — Tcl. 42-8478 t-
Almir p! manhã.
A PRA20 com 6 000 000 de ent.,
saldo como aluguel, ap. vazio,
nl Praça Saens Pena. Visitas —
32-5855 - 52-1512. - Trat. Mig.
Couto^W,_4___|_and._CRECI 743.
CÃSÃ~^~R. Itacuruçá, 122 (tra-

Corretores no íocãl das 9 ài!vcssa), 2 sls., 3 qts., varanda,
18 horas -Infs. na Avenida RioSpcrão rev. garagem. Pr. 36
Branco n. 156, sala 908Í9. Te- milh. (ac. of. è vista) - Chaves
lefone 22-5814 - CRECI n. 480.'ao lado. Tel. 58-3814.



¦ 
2 - CLASSIFICADOS1- Jornal do Braail, i«xfa-f«lr«, 1400-66

O IMÓVEIS - COMPRA EMENDA*

Caixa OPORTUNIDADE ÚNICA - Terre UEÓPOLDINA
no c/ 600 m2. Porto do Aulo-i

'.J. 
Processos em exigência nç. Caixa Econômica

-Federal do Blo de Janeiro.
- PROCURADORIA GERAL — Av. 13 de Maio,

- 33-35 — 2.° andar: _________" • PROCESSOS 14472 - 38 483 - 42 101 - 49 395
— 59 330 — 100 223 — 101246 — 108102 — 100112

-—106280 — 106336 — 106 634 — 107119, compa-
recer _ Procuradoria Jurídica.-,

CARTEIRA DE CONSIGNAÇÕES
" 

A Carteira de Consignações da Caixa Econôml-
ca receberá, hoje, as propostas de empreaü- -.

lhos de números 401 a 500, Jà informadas pelas re-

partições em que trabalham os servidores inteies-

As propostas deverão ser entregues na sobrelo-
. ja do Edifício-Sede da Caixa Econômica, entoada
•pela Rua Senador/Dantas, das 8 às 13 horas pelo

próprio interessado, que deverá levar carteua de
¦" Identidade. .

no c/ ova/ »(¦*• <«"•« **•* "~ -
tlromo. Velorlzoção « leio. c.«m
mll p/mis, com pequen» entro.
da ou i viila, pela melado do
preto. Telefonar amonhs para ..
22-6874 ou 52-5757, Sr. Wllion,
tlma ou 0»wlç_jnH.___'__j
TERRENO* Jacarepaguá. ne En»
nho da Agua. Rua E, n. 15. 453
m2, oulro na Eilioda da Mauá,
5 518 m2. CRECI 712. Telefone
32-9669

Escritório - Centro
Passa-se escritório no Centro, melhor ponto

_ ..„„„. .._, av. Br.. da Cidade, mobiliado com telefone e ar re ngo-
d.Tma,H9i4, .1205 -,p.do car- . f e e arquiVo de aço, banheiro privativo e
mo - Atendemoi ao« domingos, racio, tui o c ui^u. T;__l_._. __,!_ t-l qo.aa/tRcetel 9H2i_9 - crecí.59o._.__ "kitchnet", com 2 salas. Tratar pelo tel. j_-bj4ü
A. CARVALHO'VENDE- No cen- ' '
tro da Penha, ap. c| 2 qts., sale,
coz., banh., cl sinteco e garagem.
_. . ' r AAA . OCA T.j.i«r Alf

A. CARVALHO VENDE - Préx, l
Praça do Carmo, luxuoso ap. do
frente, cl garagem, 2 qls., iala,
coz., banh. social • ároe. Enlr. ..
4 500 e prest. 200. Trator Av. Bri»

No .an- Grande oportunidade.

LOJAS
TYacarepaguã - sitio, ii ooo
\mi, Est. Qinlaú-Jocarepaguá, Io.

ilo cultivado e irvores fiutlfer.il.

CENTRO ¦]
CENTRO - loja 

"ê "sobrado 
7x17

sem colunas - Conlr. 5 anos,
com telefone e Instalações, n«
Rua dos Andradas. Pr6x. Rua
da Alfândega - 23-3859 - For-
reira

coz., pariu., vi ¦ ""«*¦« %»"• "»V!;*
oí->««7, ..— .- Enlr. 5 000. presl. 250. Traier Av.
TAQUARA'"-, Caia de la|e, sj„ _..,„ de Pina, 914, )l 205. Praça
... —- u._i. nnint»l. Iard.. __„ Carmo. Atendemos aos domin-

gos,- CETEL 91-1219. CRECI 590.
K. CARVALHO . vende no centro
da P. do Carmo, ótima casa,
viizla, de la|«, rua calçada, 3 qts.
sala, coi., banh. cl aquecedor de
gos, varanda, garagem, flulnlal
c| arvores frutíferas. — Entr. ..
10 000. O saldo em suaves pres-
tações, sil. Tratar- Av. Bria de
Pina, 914, sola 205. Atendemos
oo» domingos - CETEL 91-1219 -
CRECI 590

—•_ 1.0*0 WB '."l*", J

q't.7 coi., banh., quintal. Iard..
var., Rua Cavlani, -422, sinal

I 500, saldo e„ comb. - Tratar
52-l_51J___?._i______:l!iÇiJ^
TAQUARA - Caia tipo ap.; Iard.
var.; il., 2 qts, etc. Sinal 2 500,
soldo a comb'. Vor Rua Cavlena,
422 - 52-1512 - 32-5855 T
CRECI 743

Galpão - Av. Brasil

TAQUARA - Vendo 3 .lotes ter
renos de 11x43. Preco de cadai
3 mllhõe» com 500 4 vista,'"-
Iante a combinar. Aceito Volks-
wegen. Tel. 29-1212,
ÍAQUÃRA-JACAREPAGUA¦- Ven-
do 7 casas de Ial» e mais 2 o-
tes de 12x30. è Estrado do Tin-
diba, 1 229, Loto 7. Tratar com

-TFNCÃO - Srs. proprietário», i TIJUCA ^ Vendo terreno de 20,00

í^pefçam Ã»!e\ dinheiroj«_..?5,00^com^undacoes ffita.

prop. 4 
'Rua: 

Cindido Benlclo,
2 025, ap. 202.- Sr J~
— JiBcarp.

Armando

nao percam icihhw v *• -¦¦-'•anunciando o seu Imóvel, quando
nós" podemos fozô-lo com maior

,chonce de vender que V. S.a -
Cohsuite-nos sem compromisso, na

Ruo BarSo de Mesquita, 398-A -
Tel. 34-0694 - Creci 986.

X 4Í3,W VUlll i«ismu>—- r-)¦-¦---
para residência"- no Rua Ministro
Viriato Vargas, Iunlo ao n.° 190,.
18 milhõos. Tratar Av. Rio Branco,
108 sl 410. Tel. 22-1678. - CRECI
n.o 922,

APARTAMENTO - Com 2 qtl
sl., coi., banh. dep. emp., na
Ruo Tenento Vleiro Sampaio. -

¦ 18 000 financiados. Ac. Caixa-
Tratar na Rua Barão do Mesquita
n.o 398-A - Tel. 34-0694 -
Creci_986.
APARTAMENTO - Vende-se va-

•zlo - Proço Saenz Pena, 2 quar-
tos,, sala etc, no ' Rua Padre
Champagnat, 27, ap; 102. Cha-
ves com o porleiro. Tratar com

¦o Sr._Luls._Tel. 28-9396,
CONDE DÉ BONFIM, 920, aps.
de 1 tala, 1 quarto separados,
banh., coilnha, quarto a I bonh.
d» empreg. • irea c/tonque, s/
pilotis, em final de construção.
Sinal 500 000, na escritura — CrS
1 500 000 > 10 prestações da Cri'265 000 s/juros (preço dal ben*
felforiai existentes), ver no local
com Rodrigues. Tratar 57-1352 -
átimo negócio,

VENDE-SE - Rio Comprido. Rua
Campos da Pai n. 246, prédio,
clomplo sobrado e 2 lojas, es-
quina,- desocupado. Ocasião., ver
no local. Tratar dir. c/ proprie-
tirlo. Sr. Ayres. T. 48-1078.

ANDARAI-.GRAJAO-
VILA ISABEL

TERRENO - Vendo 12x30 -Par-
que Curlclco - à vista 2 000 000
Tel; 307919 -¦ Sebastião. 
VILA VALQUEIRE - Vondo óti-
mo torreno plano, luz « igua
na poria, desembaraçado, 9 x
27; entrodo 1 500 - Inf. lel..
314103. - Passos ou Elias.

CENTRAL

A. CARVALHO vendei no centro
da Penha, coso vazia, • c| 3 ots.,
«,,-copa, coi., banh., garagem,
ter. Ióx26. Ent. 9000. presl. de
300. Tratar Av. Bri» de Pina,
914, ll' 205. Atendemos aos do
mingos. CETEL 91-1219 - CRECI

590

350 M2
Pronto para uso imediato com escritório em

LOJA -'Vendo, vaiio. Av. Mom
de Si, 226. Próximo ii Praça Cruz
Vermelha - óm x 20m - Vor
diariamente i do 14 os 116,30 

'.-
Sábado de 9 is 12h - Mais In-
formações telefonar 47-1888.

— UO cumvnao • «rvorB- iruiiiv-n-,,
LÕJÍNHA — Vondo primeiro lo- Preço de oportunidade. Tratar pl
cação, ci -24 m2 de çjaloilo, om nl, 52-0829.
iguo, esgoto, om Contro Cornar. gmQ _ Vendo porto do C Gran
clal de Laranleíras. Com 1 500 ... . ......
mil do ontrodo e 110 mil por
môs, s| iuros e s| parcelas In-
termodliriai. Vor no local o Rua
da» Loranieira», 336, loja» 65 e
66. ToJ._22.8397. 
LOJA'"- Copacabana -- Ruo Ba-
roto Ribeiro, 14-A el 120 m2.
Cl telefone, vazio. Vondo Cr>
70 000 000. Tratar com proprie-
tirlo- 37-1200 - 37-3428

DIVERSOS

ZONA SUL
Pronto para uso iincuiaiu .uni ««.,,.,,-..- -•¦-,

aj-, todo fechado em P.arld_% eRt^||VorCONTE B0TAF0G0_r Lo'
Largo da Carioca, 5, sala 905. ROBERTO CONlt fc)a,s _ ótim0
(CRECI 142) -Tel. 22-8642.

BARRA" DE~SAO JOAO"'- Vendo
boo cisa c/ ou som mob. Faclll-
to. Procurar Sr, Joio, esquina

oiiiw — yomuu H""" «« —  da Cifrada Maricá com Run Almi-
do, em frento as obrns do Guan- ._.„,_. Banoto, dias 14 alé 23 dôi-
du, c| 2 casal, todo plantado, Cr* ,0 mj," '"" '"' ';'"'" "'" '"' '"- '*'¦ 

CAB04FRI0 - Xas»;- - Centro
de torreno 15x40, 200 motros da
praio, 5 quortos, 2 salas, dopen-
(Jénclai, garagem. Conslruçío
NOVA. Prer.ot 40 milhões finan-
ciados. Tralnn Colombo Noguei-

Niterói. Tol. 23207.

UU, >.| * vii:«iia, iusj-j |íiurir..v.«, -..jr
8 500. Financiado em 30 m. Tel.
49-1205 - Carlos.

ESTADO DO RIO

-I

u_..™«_~- -jas co- zona NORTE"
jmerciais — Ótimo nego- c^valCante -' passe-se boa io
_f __.IL_._i -rtnntA »-/-»_ tn f^ntr.lln

ATENÇÃO - Com poq. ont..
pare. até cloz. e saldo em 30 mo- rn

^o.;-,_37J.2^^^ CASA DE CAMPO -
VENDE-SE subloia com 42 m2, Mui|„ bon(i nasc. e p|on1s, Ba
4 Rua Visconde do Plraié, 318.
Trotar com a proprlotérlo pelo lc
lefone 57-2282.

Salas vazias
-cio no melhor ponto co- i..Contrato r5í;~^»'v;s_S:

mercial da Praia de Bo- - ..--;.-..- .,...-

A. CARVALHO VENDE: Próx. do
largo do Bicão, óllmo» terrenos
de 10x30. Entr. 2 000, presl. 100
Trotor Av. Bris de Pina, 914, »|
205. Atendemos aos domingos. ,—
CETEL 91-1219. CREU 590.
APARTAM£NTO~VÃZÍO çl 1 q«-,
tala, coi., banh., ire» «I tanque,
etc. Vende-se, ant.. 2 500 mil, a
•alda • temblnar. Trater ne Jar-
dim América. - Rua Jornalista
Geralda Rech», 20S - Todei •»
dios

,-,cAS«io -
Vende-se um conjunto de 3 solas, pintadas a óleo, com

sinteko, dols aporolhoi de ar condicionado, deioeupado, pron-

o a diiembar.ç.de, em locol privilegiado, com duos esquina»;

Esluda-ie flnanc|amen..o ccyn 50% a vista, restante emJM pres-

tações pela Tabela Prlce.'Despesas por conta do comprador.

Marcar vlslla pelo telefone. 47-0895.

tafogo, entre Cinemas
Ópera é Scala, Virtude,
êxito alcançado nosso
lançamento, . colocamos
à disposição do público
lojas' c| preços excepcio-
nais dp mercado imobi-

ENGENHO DE DENTRO - Venda
2. loia» Iuntos ou separadas

32-3468.
LOJA - Vende-se ou aluga-se.
Instalação- luxuosa; própria para
•uto-pneas ou similar. Telafone
instalado. Rua Haddoclc lobo n."
335-A

100 000 m2 pr6x. Nova Iguaçu. ,, , , _.
Muiios bonf. nasc. e pionis. Ba- Vendo no pe da berra

SS£ A^-bKXSÍ 103-fc - clima maravilhoso r
ü_l_ __. cl água excepcional —
CASA VERANEIO - Vondo, tro- A,,",,,,. r 

___.,_-,_,
co, facilito, Rodoio. Esl. do Rio. toda murada — grama-
51s50-,6a mllhõe!- To11- 5Á-°*52 «da — árvores frutíferas
34'0870. ^^ „ ,, _ --
cõmTro em PoTrópoiis, Corrêos,|— Fundação pronta para

irdte.ouP,o^r"a;.on6'o3hõr.e;|piscina - mobiliada -3

jquartos — cozinha — ba-
__;nheiro - 2 áreas - 1'tfr-

petropolis - suío no variante, dim de inverno e gara-
iunlo ao Trevo de Itaipava, 10000, tí-Íí. „_!- toln
In2. Telefone, cosa mobiliada mui- gem — I raTar pelo Teie

ae 4. loios luinua iíu »tp_.»-— siooncia. Hroço base ou munoes ,
à Rua Adolfo Bergamini 316. Cho- __ c_,,,a! com detalhes para a quartOS — COZinha — DB-
ves no locol o trotar diretamente pOrtar|0 dêste Jornal sob o nu-l '__ 0 j__,-___„^ -,Jr
com o proprlotérlo, 5r. Busl - ,,._,,_ 4J3 039.

RAMOS- Vendo ótimo- torreno
de -13x50, perto dã Eilaçéo -.
Preço 13 milhões -<°"l\n7 "__\
Ihõos- d» ent., prest. 200. Tal,
30-5060.__ _ ..;
AUXILIAR E RIO DOURO

ABOLIÇÃO - Vendem- «ótimos A. CARVALHO vende no V. da
apartamentos, com 2 

v^"'<»' 
" Penh,, ótimos aps. de frente, vo-

!,. « derna.» deps. Ver e tratar , , £ % q, „|,(
no locol;__i^pro£^Te_^29J2_w. h soc|a| # boa irea

A MAIS espetacular casa do An-
darat. Vd. cj 4 qts., 4 sls., 2
banhs., grande copa, coi., .gara-
gem, dep. emp. etc. T. K., Ba-
rõo- de Mesquita, 398-A. — Tal.
34-0694. CRECI 986.

ATENÇÃO - Pledode. Vendo 2
lotes 12x30 «,.25x15, terve. lnd.
com., res. Rua Cardoso Quintao,
|. 235. Tel. 49-1413,*e| propr

MUDA DA TIJUCA-- Prédio -
Vendo um com 8, apartamentos,
todos desocupados, recebo parte
eni troca por ap. na Zona Sul e
carro Volkswagen ou parte om'dinheiro e parto facilitada, nego-

.'cio urgente. Fone: 22-9453

A MAIS BONITA CASA. da Ruo
Prof. Valadares. c| 3 pavimentos,
constr. modernas — 7 qts., sl.,
salõo, 2 varandas, garagem etc.
Bose: 120 000. Trotar na Rua Ba-
rio de Mesquita, 398-A - Telefo^
ne_34-0694 - Creci 986.. . _
APARTAMENTO" 702, Rua Viscon-
de de Sonta Isabel, 200. Na
7.a laje e alvenorio até o 4.°
andar. Trotar no R. Barão de Mes-
quita,' 538, ap. 306^

ATENÇÃO - Méler - Vdo. ap.
401 do R. PlauT, 64 - 2 qts.,
1 sl., dop. compl., érea çj tan-
que — Negócio de ocasião. —
Pr. 18 500 c| 50% fin. siluro»
- Choves cl lelador - Tel.l
52-4765.

PILARES - Vende-se coso
laie, em ruo particular, com 4
qts., »„ coz.,. banh, a terrono.
Entr. 4 500 mll. preil. 500 mtl-
Trai. Av, João Ribeiro, 50/ »| 202
— Pilarei. __,
PILARES - Vende-se cosa de 2
qts., sl., coz., banh.,-.area na
frente e nos fundos. Ent. 3,500
mll. Trat. Av. Joio Ribeiro,. 50,
sl 202 - Pilarei

•____ liário, sendo' frente Cr$
90 000 000 e laterais a
partir de Cr$ 
23 800 000 respectiva- „„,,, 1U1„ H,„ „ „
mente: Sinais Cr$ .... _ii__J___!ç|IM?

LOJA - Saem Pena - Paisa-
»• eom 50 m2 — instalada, 2
vitrinas, balcões, telefone. •••_••
48-1231 - Contrato novo, na R.
Oeneral. Roca n. 597-B. , ¦

LOJA - Passa-se o contrato de
umo loia grando, aluguel barato

Barbearla.

fone 36-4337 c| Sr. Baiv
deira.

Ílio 

nuo _____Li_ 
LOJA São Criitóvão — Vendo

IZ uuu uw c >-.v sol Av. Pedro II'222 C oluçada

1 788 000 c| prestações
mensais de Cr$

Enlr. 5 000, prest. 250. Ver Ruo
General Otévio Povoa» n. 163. —
Saltar no n. 1 081 da Estr. Vic.
Carvalho, 2a. rua o esquerda. -
Trotor Av. Brás do Pino, 914, sl.
205. CETEL: 91-1219 - CRECI n.
590 - Atendemoi aos domingos.

AUSTIN - Prédio e terreno -
Vendo um prédio c/3 andares •
uma casa com uma área d» qua-
tro mll metros com 10 lotes -
Preço ocoslão. Trotor. fonei, ....
22-9453.

BONSUCESSO - Vende-se ap. ter-
reo, com 2 grandes qls., ampla
sala, copa, cozinha, banh. com
boxe, grande área com tanque.
Ent. 7 milhões. Trat. Av, João
Ribeiro, 50, s/202 - Pilares.'

ATENÇÃO - Cosas - Soo Joio
de Merltl; vendo com 2 quartos,
grande sala, cozinha grande, ba-
nheiro .ladrllhado _ com boxe, „ ___-__-; r.—-_- ,,,_.,„  __ ... ,
quintal. Entrado facilitada, Crí p,LAREs _ Muito bem .localizada __. „„„ ,,,_

I 200 000 o saldo a combinar, _ Vem_o casa el sala e doi» 444 8UU e L-TÍ> _0_ OOU.
prostaçõo» 120 000 sem iuros -¦ quartos com 1 SOO mil .de entr. 

y | à| diàriamen
Ver e trotor.no local das 8 os e „ ,a|d0 em prest. 100 mil - vcl, "_ . , „ . r
IB horas com Sr. Francisco. -Em 

,nf. „|, 49_0419_^  te à Praia de BotatogO,
São João entrar na Rua Matriz ijgi^çu _ Junto a Madureira,  — '
oté o n. 481 e seguir a Rua Ma- M d ^ ,partamenlos novos e
ria Augusta, onde lem ai.casos "J0* 

2 qls., s. c. b. 4 000 000
na Rua-Copitão Arruda, 162, to. » 

en'_r,da e 150000 prestação
das taqueadas e do '»'• «JL1" Pua Aourinés, 145. Trotar. .Av
égua e relógio de luz separado.
Prontas para ser habitadas no

.melhor local

TIJUCA - Rio Comprido - Ven-
do com certa urgência i vista ou
financiado, 50%, 2 residências de
belo gosto. Rua Sampaio Viana,
298. Vé var depois venha na Rua
Santana, 2, qua faremos , nego»
cio, Sr. Antônio. Tel. 23-4216,

CASA VILA ISABEL - Vazia -
Vende-se 'terreno 22x28 - Rua
BarSo S. Francisco, 427. Preço 58
milhões o comblnor. Marcar visi-
ta telefone 34-5058.
GRAJAU — Caia moderna de dois
pavimentos. Verdadeiro palacete.
85 milhões. Tratar Av.. Pres.. Var-
gos, 529, s| 1 206 - 43-3370. J

ATENÇÃO - ENGENHO DENTRO
- R. Pernambuco, 1 .192. Vendo
as últimas fcàsas, vazias, novas,
de 2 qts.,.«I., aceito Colxai sem
entrada. Chaves mediante contrato

BRAS DE PINA - Terreno. Vendo
2. sendo 1 de 10x28 e oulro de
14x28, Cr$ 1 500, de entrada, sal-
do em 50 mesea al- iuros. Tratai
tel. 30-4092, c| Alzeir. CRECI 340.

TIJUCA — Vende-se apartamento
de cobertura com 450 m2 (4
quartos, 3 banheiros, sendo 1
com 1 saleta, , copa, cozinha, de*
pendências de empregadas com
2 -quartos e banheiro, varanda
de 150 m2, vista deslumbrante.

¦:Rua Pinheiro da Cunho, 291. Tra-
lar Sr. Sylvio - Tel. 57-0715.

BRAS DE PINA - Ap. it. ao Co-
légio N. S. das Graças na Rua
Aturié. Condução p| centro e ou
tres. SI., ql., coz.,- banh., érea

de emraaa o i«w «w *.•*—¦-»-—
Rua Apurlnés, 145.^ Trotar Av.
Antenor Navarro, 526. Telefone
30-1848 - Sr. Manuel.
VENDE-SE"lreíá, 2 prédios. Rua
Alphonso Guimarães,. 138-140 c|
porão e lugar para carro. Preço
30 milhões e 10 de entrodo, en-
,jSSiJ____lU___«--. CENTRO COMERCIAL - Largo
VENDO apartamento'Av. Oliveira Machado, 29, loiá 38. Vdo. Tra-

ATENÇÃO — Vendo' confortável
residência, lerreno 1 000 m2., e/
orvoredos frutíferos, serve para
gron|a. Travessa Leopoldino n. 45,
Tomarzinho, perlo da. Garagem
Sta. Terezinha, 2.° distrito rie aao v_.„_,„ ,_„„.,„,,¦ .... 
JoSo de .Meriti. Entrada: Çr$ .. Botelho, 221, ap. 110 (chaves com
ó 000 000. Aceito proposta. Ir. | porle:f0), 5 000 000 a visto. Tere-
domingo e 2a.-felra.  sópolis, E. do Rio. Trator telefo-
ÃTJxÍlTÁT"Í~RTÕ~bÕURO - SSo ne 42-7062 de seg. a sexta-feira,
JoSo dí Merltl - Terreno. esqui- ou tel. 54-2865, sJbado . domin
no, 500 m2, Rua São Jooo, 662, _g__^c|Jj____:arlos

324 das 8,30 às 22 ho-
ras Informações VE-
PLAN IMOBILIÁRIA
LTDA. - México, 148,
3.°, tels. 22-4861 e . .
42-2961 -J-107 - Cre-
ci 66

final controto, preço 23 milhões
com pequena entrada, restante
longo prazoi Telefone...________,
LOJA - São Cristóvão - Largo
da Cancela. Passa-se contrato, oti-
mo ponto. Instalada e com tele-
fono. Ruo São Luiz Gonzaga 151-
A. Tratar Rua da Alfândega 311.
Tel.: 23-9334. Aluguel 126 000

lltAl ICIUIWIIC, S.U3H HIVU'11»"" 

to gosto. Piscina, horta, pomar,
viveiros, galinheiros, Mostardelro,
Rio 22-3708 e 47-1249. Pot: 3770
rJ?."!01..3.77- CAMBUQUIRA - Vonde-se ca"sa s.
SITIO EM PETROPOLIS - Vdo. q, c, terreno 20x30. Preço barato,
urg. Clima sorrano, ônibus à por- Tratar proprietário, D. Jacy. RUa.7
to o tal. Lindo recanto e/ sede I Selembro, 176, ap. 20.
e multas benfeitorias. Terreno c/ "__%q 

pAULO (Poá) x GUANABA-
37 500 m2. Troco por imóvel no p_^ _ Vendo ou troco por Imóvel
Rio, todo ou em parle. Preço: 88 „__ zono Sul, chácara c| 2 500 m2
mllh: C 25. Tratar tcl. 42-6755.1 no Centro da Cidade. Casa- todo
CRECI 590.  conforto, lolofone, of. central ele.TT". ! Bose 80 milhões. Trotor Dias da
_,,._.., - N. Iguaçu. Próximo o Cru£> 752 ou Santo Clora, 33, sa-
P. Dutra, áreas planas em diversos |a çgj.U__ l . nfnrlniinrln' Pr(*rf> —

SÍTIOS
P. Dutra, men» hib(i»o —¦¦ ~i
tamanhos |á produzindo. Preço
desde 3 000 000 s| entr., prest. de
30 000. Visitas quintas, sábados
e domingos. Inf. Praça Pio X, 78,
sl 707. Tel. 43-2338, Sr. Camelo.
CRECI 1 044.

LOJA — Passa-so o contrato de
5 anos de um bar para mudança
de ramo, otimo ponto, c/ teief.,
luz e força. Tratar na Rua Borlri
n.ò 34-B — Olaria. Sr. Dias_

Copacabana
BAR - CAFÉ • LANCHONETE

36 000 000
Enlrada 16 000 000, rostaiiio

tor - 34-3475 - Bezerro - Creci
1054. Posso diversos c| instala-
çSo papelorio, lanchonete, cabe-
lelreiros - Alugo outras.

'- ne, 500 m2, Rua sao .joao, oo-, s__^c|________: —¦
""'"ÍVJü:"-:. ;;»..;. v..|tros. ai., qi., coz.,- -on ••*. paro lnd., comércio, e resid. vicENtE DE CARVALHO - Ca-
de 151200, ate a escr tura. Vai (côn.oc)o, grandes). Entr. 4 ml-Míri.tar com o proprietário, Sr. sa de _,¦_, 3 qi.,, ,ala, coz., banh.
no local com Vosconcelos. Preço ]hÒM. Faciiitado. Resto 150 mll pl Amaral. Tel. 48-7163, de manha - -
de cada. CrS 13 700. , -. - miSs. Dou vazio. Inf, cl Olivar no _ preço 5 400 à vlsta - Aceilo

4.0 andar da Rua' dos Romeiros, oferla. 
'"" " Penha. CRECI 422. HÕN"iB'ri GURGEL - TerrenoAPARTAMENTOS PRONTOS - f>• :¦ _--

tacáe de São Franciieo Xavier - l?j__.~ r°""°' .."-r^-Z^^ ihonokiu uusuil - .,».....«
víndam.., ».!,.. tj-gg. • CASA ¦ vazia, to.. Imente í*L, . I P,1b_Í.0"KhS. 

"«Sí

V iLcmu *¦*»• *•»-¦»" •,-.____ i_
so de laia 3 qti., sala, coz., banh.
é meia água de quarto, sala, co-
zinha, banheiro. Ent. 4 0001 p.
150. Tratar R. Lobo Júnior,. 1238
- 30-3311

TUUCA — Vende-se casa de vilo,-com sala, 3 quartos, banheiro, co-
zinha e área. Entrega-se vazia,

.dentro de 30 dias. Preço 23 mi-
ihões, c| 9 de entrada e saldo em

-36 meses. Ver na Rua José Htgl*
no, 250, cl 15 e'tratar pl lelefone
58-9615
TUUCA — Terreno pronto pj cons*
truir," projeto aprovada 30 aps.,

-irea 800 m2. Rua Ribeiro Gulma-
. tios; Tratar tel. 52-0829.

GRAJAÚ — Vendo por necessi-
dade motivo viagem. Vazio, gara-
gem, 2 quartos, sala, banh., coz.,
Irea còm tanque, dep. emp., pre-
co baratissimo, 15 000 à vista.ou
o prazo 19000. Ver Vise. Santa
Isabel 162, ap. 204 - Tratar tel.
22-237ó.__:.
GRAJAU - Vendemos na Rua Ma'-
rechal Jofre/ 150, ap. 201, com
ampla sala, 3 quartos etc. Tratar
IMOBILIÁRIA 9 DE JULHO LTDA.
— largo de São Franciico, 26, ><
607V- Teh 43-9722.
GRAJAU"-"Terreno" 12x40, égua,
lui «te. Vdo. R. Com. Martlneli
c/linda vista. 15 mllh. e/40%
financ. Trat. Dr. Walter. 52-9772.

Tinuimgi, wi» *> ¦• » **«¦ -
demais dapendènelos, alugado» ».
contratai com possibilidade de
entregar voilòl.'Entroda a partir
d* 3 700 000 • prestações da CrS
232 000. Ver sábado e domingo
no locai na Ruã Am Néri, 750.
Informaçõas Av. Rio Branco/ 10B' 1702. Tels.t 22-4163 «424201
__, Celso__R^Silya_-^ÇRECIJ10.
ÃCEitO CAIXA - ; Vendo ca-
sa nova, vazia, no Rocha', Rua
General- Belfort, 356, c. 3. Tratar
na Rua Miguel Couto, 27, 4.0 and.
Cred 743 — Territorial Amazonas

Telsr 52-1512 e 32-5855.

CA5A vazia, totalmente ptoma, piano a k. »="•¦ vru"",,,v ",»-_
murada etc. Vende-sé no Jardim em fronte a Igreia Batista, areo
América, c| 2 qts., sala, coz., ¦>"« - o,.,-, ci 4 500 000 c/
banh., área c| tanque, em <tn-
tro de terreno. Preço 13 milhões.
Ent. 4 500 mll, prest. 150 mll,
sl juros. Tratar no Jardim Amé-
rica. Rua Jornalista Geraldo Ro-
cha/ 205; todos os dias^

CRJ 10 000 000 - Casa nova, va-
zio cj garagem, 2 salas, 3 qts.,
copa, coz. e dep.- comp. de emp.
Mais outra n| fundo c| qt., o sa-
la. Saldo a combinar. 32-5855 —
52-1512 - (CRECI 743) - Ter-
ritorlal Amazonas._a arfttHSHlíf f&_&£

. e/40% mll. Estr. Inlend. MagalhSes, 503. V°'-_de-.l2x3.0v5c.omo'", "'>9^!

LOJA — Passa-se uma do esqui
no com Instalação e telefone, por-
la para duas ruas, serve para
qualquer ramo. Av. N. S. Ço-
pacabana 245, das 9 ás 12 ho-
ras.- Sr. Couto

LOJA - R. São Francis-
co Xavier — Vende-se
loja n. 387. Entrega'ime-
diata. 120 m2. Melhor
ponto da rua. Preço 60
milhões, a combinar. —
Tratar R. Ouvidor, 130,
sala_319. _Tel._32-5322_.
VENDEM-SE'2 loias. Rua" Uruguai
205, loias A e B. Perlo Barõo
Mesquita, oo lado Supermercado
fase acabamento. Josó. ¦43-6630.

SITIO - N. Iguaçu - Casa con- t,.,,__» ,_--. , ¦¦_-¦-_¦••-
fortável e moderno, garagem, ca- a combinar. Telefone: 27-0744
so de caseiro, terreno murado, |_ Ru3 Migue| Lemos, 51-F, ao
pomar e iardim, local sossegado; »_*__..»l i„v««e
e pitoresco. Ver Rua Mendes, 128 lodo do Teatro Miguel lemos.
Ponto Chique, tratar com Sr. Alto . n> 

_Lote - Est. RioAv. Marechal Floriano, 2 039
Tel. 2526 em Nova Iguaçu, Rio
Tel. 42-0277 - Sr. ELBO. .

TERESÓPOLIS - Vondo sitio fren-
te para lagoa, 84 mil m2 c/casa
modesta 35 milhões, fac. Rua
Edmundo Bittencourt 61. Telefone
3401 - Sobral - CRECIRJ-31.

VENDEM-SE 2 casas no centro de
S. J. Meriti, a 2m da estação.
Tralar po local, à Rua Sao Se-
bastião n.° 176 fundoi c/ Sr.
Otávio.

GRAJAÚ - Vendo ap. constru-
ção, 4.0 andar, fronte, última lo-
ie, elevodor, focillto - 26-9672.

TIJÜCA - Rui Valporofso. Terr.-
no 25x50, próx. 1 Cond* Bonfim.
Pronto' p| construir. Tratar telefo-
na 52.0829.
TIJUCA — Vendo à Rua Moura
Brito, 94, o ap. 402, pintado,

, com. telefone, três quartos, duas
selas, jardim de Inverno e de-

'pendências completas. Ver hoje
V amanhã, com o zelador, Sr.

¦ Joaquim. 50 milhões com 50%
à vista.

V*l<f> L |JW MUS V • p#< **...*. 3. »*¦..* *¦» -- —

mil. Estr. Inlend. MagalhSes, 503.

ATENÇÃO -Senhores proprietl-
rios do Méler a bairros vizinho!,
«ío vendam leui Imóveis i«m an-
tes consultar CYRILLO SANTOS
IMÓVEIS. Corretor oficial. CRECI
717.' Nói tomai . compradores pj
negócios imediatos. T.l. pl 49-5217
ou faça uma visita ao nosso os-
critério.- R. Fr.d.rico Méi.r, 15

GRAJAU -. Vendo-se boa caso,
frente de rua, com duas entra-
dás, duas salas conjugadas, 2
quarto,' pequeno quintal e de-
mais dependências, entre o Gra*.
|au e Engenho Novo, na Rua y jj0j

XÍbm.nhV: pVeVfs Ã^^U^C».,2q...,^a coz^
r__..,.._!_. t..»_7 —i— *. »*«. Kiinh.. Ama coberta. Terreno d*

ter. de 12x30, com jardim, gara
gem, var., salão.. 2 qts., copa,
coz., banh. social, cl 12 milhões
de enl., mais 1 parcela, a comb.
prést. 500 mll.'Tel. 30-5060;...-
Vazia

300 m." P"rcço: Cr$ 4 500 000 c/
parte financ. 2 anos. CIVIA -
Trv. Ouvidor, 17 (Div. dr-Ven-

.** o2,'n f^^hJ™' ÍCRe! VENDÉ-SE um lote em São João
de 8,30 is 18,00 hores - (CRE- de Mori|ii com casa com cinco
C_l_J3.il.  :- cômodos. Preço a combinar, mo-
ÍNHAÚMA - Vende-se ótima re- t!v0 mudança. Tratar com Dona
sidência, com 2 qts., sl., coz., |_usi_. na Rua Cururlpe n. 375 -
copa, banh. com box, varanda fundoi. Marechal Hermes.
em cerSmica, acab. com azuletos, ___. - ( )e va
mármore etc. Quintal todo mu- v«t iyav ___ ____• _,,._, __,_,
rado. Ent. 5 milhões, prest. 200
mll. Trot. Ay. João Ribeiro, 50|
202 —' Pilares. JJ
PILARES- Vendo-se lerreno em
R. Particular. Ent. P50O " mil,
prest. 50 mll. Tratar Av. Joao
Ribeiro, 50, s[_202 - Pilares

ESCRITÓRIOS e CONSULTÓRIOS
CENTRO

zías, 2 q. s. cada etc. Rua Ma-
nuel Machado, 195 c/24. .____
VICENTE DE CARVALHO - Vendo
casa dé altos e baixos, c| 4.qts.,
sala, copa, coz., 2 banhs., arma-

PILARES - Centro - Vende-se
2 qls., il-, coz.-, banh. so-

área com tanque, térreoip,
:ial,

CINELANDIA- Vendo no Sena-
dor Dantas n. 1T7, ótimo grupo
composto de 3 solas, banh., copa-
coz. e arms. embutidos. Sinal de
12 milhões e o saldo em 30 me-
ses. Está alugado ll conlralo.
Tralar em Cunha Meno Imóveis.
Ruo México, 148 - U.o. Telefone
32-5555 e 42-3347. CRECI 866,

3 SALAS vazios, vendo ou alu-
go. S. luzia, 799, nuase cso.
Av. Rio Branco, ponto espeta-
cular, 57-4019 - Sousa, das ___________
ZONA SUL

CENTRO - Salas na Avonido Rio
Bronco — Vende-se todo ou par-
te de magnífico grupo de salas
do, Edifício Internacional, na Av.

 . _, lot.r * ,v»i,,,jii WM-— fj[0 Branco n.° 4, com frente tam-
rio emb., varanda e ent. pl car- bém ara a praç!1 Mauá e ainda

..—-. *•_<-> Ho ¦ntiarin. r ¦ *  ion ...

/er

?', Loja Copacabana

COPACABANA - Vendo grupo co-
mercial, prédio nôvo, quatorze
milhões c. 50% cm 1 ano. Tel.
32-9352.

no çntw., í"'"»"- - -¦¦•- r.i -
ro, e mait uma casa de quarlo.
sala, coz., banh. no mesmo, cl
ent. a combinar e o rest. em 40
meses. Aceito Kombi ou Volks"¦ - tratar

ueni paio a )iu«,u ..i«wu _._-,..—.
poro a Ruo do Acre, com 130 m.
quad. de área útil. Tratar pelo
tel. 34-6215, com Araújo.

, TIJUCA — Vende-se ap. três salas,
trés quartos, dois- terraços, dep.'empreg., 

peq. quintal. Rua- Mo-
irais e Silva n. 102-A — à tarde,

Inf. Inquilino. Traiar 36-2725.
.TUUCA — Ap. de frente (térreo)
Dc.-contr, venc, a Rua dos Arau-
fos c/ 1 sala, 3 quartos, banh,,
coz.,- érea e dep. empreg. Preçoi

.Cr$ 20 000 000 c/ 50% financ. 2
onos. CIVIA — Trv. Ouvidor, 17
(Div: de Vendas 2.» andar) - Tel.
52-8166 de 8,30 às 18,00 horos
.- (CRECI 131). ' .

, -TIJUCA - A~R. Hadock Lobo em
término de constr. ap. c/ 1 sala,
2 quartos, banh., coz., quarto e
dep.' empreg. Preço: Cr$ 
17 000 000 c/ parte facll. em 30
meses. CIVIA — Trv. ¦ Ouvidor, 17
(Div. de Vendas 2.° andar) —

. Tel. 52-8166 de 8,30 ès 16,00
.horas. (CRECI 131)
'TIJUCA

peia muniu, ncfcu i-« ««
facilitados. Trator pelos telefo-
nes: 42-8878_e _38-7610._
VENDE-SE - Vila Ilibai - Tae
doro dl Silva, 317 ap. 205, 3
qts., sala, érea, dep. completai
d. «mpr.gidai. Enlregi imidiati
(limpo). V«r «om o i.lador. Tri-
tar 524903.

ibanh., érea coberlo. Terreno de113x25. Ent. 3 500 p. 100. Ver
R. dos Limadores, 1 095 - Trotar
L. Lêbo Júnior, 1 238 -. 30-3311.

VILA ISABEL - Casa. Vendo uma
h Rua Souza Franco, 3 dor., 2
salas e demais depcias., pequeno
quintal acimentado. Aceito1' Cal-

HIGIENOPOLIS - Vende-se op.
com quarto, sala e. demais' deps.
e garagem na Rua Frederico Al-
buquerque n. 82 — fundos ;;'—
ap. 102, por 9 milhõos com
entrada apenas de 3 milhões"—
Chaves no ap. 101 .Tratar tel.t
54-3764

ca, area com ianque, nireu. n,„... ,~ './.j, v.r
Ent 6 milhões. Trat. Av. João como par «entrada. Ver
Ribeiro, 50, i| 202 - Pilares. 1 Av. Meriti n.° 483.

BENTO RIBEIRO - Vdo. casa ge
minada, entrego uma vazia, pre-
ço-de ocasião, i vlsta, 6 milhões
— Ver Rua .Copacabana,- 105 e
tratar lel. 22-8071

JARDÍM AMERICA - Vendem-se
vários lotes para residência e co-
mércio, CrS 3 500 mil à vista e
uma casa por CrS 12000 mll a
vista. Tralar na Rua Professor Cos-
ta Ribeiro, 560, em. fronte oo Cl-
nemo. Jardim, América, com Ed-
valdo. .*. _

VILA ISABEL - Vendo casa Av.
28 de Setembro, 245, casa 15.
Vazia. Sala, 2 quartos. 15 mi-
Ihões, sendo 7,5 entroda, restante
18 meses, Proprietário; 46-3951

BENTO RIBEIRO — Vende-se, acei.
ta-se.'Cal-xa^ Rua Henrique Fer-
reiro, 231, fundoi, caso de Ioquimai aci m ern a ou. nwno v.ai* reira,- mi, ¦umuw_, -u.»«. «« ¦-

xa e facilito pagamento-para ne- _e, 2 tolos, 2 qts'.' etc. Terreno:
gócio urgente. Fone 22-9453. 10x18 murado. Preços: vozio:'" "' ~" 

10000000, olugodo: 9000000,
sinal: -500 000. Araulo. CRECI
731 - Tel. 43-6792 dos 9h30m
às llh30m

JARDIM AMÉRICA -Terreno do
10X25. Entr.' 1 000 pl 

'50. Trotar
R. Lobo Júnior,' 1 238 - 30-3311,
— I Aceita-se oferta é visla.

ILHAS
ILHA - Junto ao late Clube Gua-

_ nabara, ep. vazio c| 3 qts., grande
ÃTÉNÇAO - Vendo casa e ter- iala, coz., banh; compl. em- çõr,
(governador
renos. Jardim Guanabara.. - Av.
Erasmo Braga, 227,. sl 514. Tels.
22-2323______i__?_li_?ioJ____!.il—
A VENDA ótimo terr. comercial
e residencial nl. Ilha. Est. do
Dendê, entre 427|467. Trotor Ter-
rliorlal Amazonas. - 52-1512 -
32-5855 - Rua Miguel Couto, 27,,
4.0 and. - CRECI 743.

iNuvn — Vdo. lindo ap. frte.
sala, 3 qts., etc. Oc. s/ cóntr.
PçO. 40 000, entr.'15 milhões -'Fac. a fin. 42-1337. CRECI 764.
TIJUCA - Cobertura. Vende-se¦-«com 3 quartos, sendo 1 envldra-
çado, com vulcapiso, armários
embutidos, grande sala, copa-co-'zinha, banheiro e dependências
•stnpregada, terraço com 150 rpts.

.em cerâmica, vista para todos os
.lados, ótima garagem. Carvalho
Alvlin n. 246, c-01 — Telefone
>38-4334.  _
TIJÜCA - R. Prof. Gabizo n. 3,
vendo grde ap. Salão, 3 qts.,
,deps. comp!., garagem etc. CrS
P5 000 com 20 000. Inf. 31-3732
e 31-3783 - CRECI 1 025. Acei-
to oferta.  

. 
'

-TIJUCA — Vendo ap. sala, quarto,
separados, banh., cozinha, R. An-

tlênlo. Pinto Mota, 89, ap. 202."" 12 milhões. Tratar.Av, Rio Bran--co, 108, s|,410. Tel. 22-1678. -
¦•- GRECT. 922

VILA ISABEL - Rua Teodoro da
Silva, 445; ap. 303, vendo ap.
nâvo em magnífico edi -c| play;
ground, - c|. -1 sala, 2 qts., e de-
pendências pl empregado, ,.acab,
de 1 a., cozinha e banheiro 'com
azulejos em côr oté o teto, exeus.
tor Nautilus. Sinai de 10 milhões
2 milhões facilitados e 36 pres-
tações de 398 mll. Ver c| o vigio
e tratar pelo tel. 27-3313, cr Do-
na Ruth

COMPRO casa do Méier ao Gra-
|au, tenho 15 milhões e pago
500 mensais, quero de frent» pa-
ro « .rua - 58-3672 h noite.

UNS-BÔCA DO MATO

JARDIM AMÉRICA - Ap. vendo
dois apartamentos dols dor., sala
grande varanda, área, cozinha e
banheiro social em côr, somente
dois apartamentos no edifício —
Aceito Volkswogen como porle
de pagamento. Aceito Caixa —
Fone: 22-9453 — Negócio direto
com o proprietário.

GRANDE OPORTUNIDADE - Ap.
de alto luxo no centro de Madu-
reira, ótimo preço, pequena en-
trada. Saldo como aluguel. Ur-
gente, tratar Rua Domlngos lo-
pes, 479. _.
MÍIER — Vonde-ie ótimo ap. vá-
zio com 2 qts., sl., coz., banh.
com box, .área com tanque, qt.
e banh. de empreg., gás'da rua.

_.—_-,  , Preço de rara oportunidade; 12
APENAS 17 000 de entr., saldo milhões. Trat. Av. João Ribeiro,
em 36 moses. Vd. ótima-casa _V»L_2_ - Pllares-
em centro de terreno, na R. MÉIER
Sla. Alice, c| 3 qts.. 2 sls.. 2

COCOTÁ'—Vondo lote plano. R.
Paíuçara ito.'.598',com Luís.- Base
7 milhões. Fac. Trat. 30-7582 .-
Praça dai Nacõos,_56,: gr. 302.___
ÜHA 

'- 
Jardim Guanabara -

Vando «xc«l«nt. terrena el 950
m2, eom 2 llndil vistas, Blia de
Guanabara e Ilha. Facilito. Tr.Ur
dlarianwtM, Sr. Costa. T.l, f6-20M
- 9Ó-076S ou Oov.rnador 259." " '"" " Vdo.

agua,

JARDIM AMÉRICA - Casa vazia,
2 qts., sala, coz., banh'., varan-
da, quintal e. 2 .loias c/ planla
aprovada para 2 aps. Ent. 4 000

dep! pl empreg., garagem, CrS
6 000, de sinal, saldo pl--Caixa
Econ. Tratar tel. 30-4092, cf Alzeti
- CRECI 340

ILHA DO GOVERNADOR
terr. 12x30, rua calçada, .-.--.
Cr$ 4 000, «nt. 1 500. Praia dos
Pltanguelras. Rua • Moniolo, 175.
Tels. 22-5643, 22-8330 e 9Ó-033B.
ilHA DO GOVERNADOR - Ven-

 - „-•_¦_¦_-"¦• ,f Vuu de-se ¦ 'residência em final de
p. 250. Trator R. lobo Júnior, construcão, na Rua Bardana, 210,
1538 - 30-3311.  (Jardim'Ipitangas)- - V.r diária-

banhs., copa, coz., dep. emp..
garagem etc. T. R. Bario de
Mesquita, 398-A - Tel. 34-0694
- CRECI 986.

m_ic^ — Terreno. Vendo na Dias
da Cruz, 12x401 Tratar em Nite-
rói, Av. Amaral Peixoto, 71, aa-
la -407. Tel. 2-6838, com Sousa
Dias -. CRECI 786.

^-_.__ - iJdruiiu i(iiioim»a(i •-:. .—

OLARIA - Ap. IV: locação, ci jjft' 
• ,ra,!" P6'0 ,elo-,one

1 qt., sala, coz., banh., área 49-1704.
c| tanque. Vendem-se na Rua
Joana Rego, 19. Preço 16 500
mil, entr. 3 milhões, prest. 130
mil, s||. Ver no local e tratar
na Av. Bras de Pina, 96, loja
— (Largo da Penha). Tel. ;..
30-5489

LINS - Terreno - Vendo Rua
Con, Ferraz, 12x30, junto do n.
47. Fono:__22-9453._ ¦ . _ _¦
URGENTE- LINS DE VASCÕN-
CELOS — Funcionário do Banco,
dò'. Brasil,, que se transfere^ ven-
dé apartamento térreo com-tres
quartos è garagem, na Rua He*
racllto Graça n. 191, casa 11 -
apartamento 101 - Parte finan-
cla"da.'-. . ' ¦ ¦ '

^TIJUCA — Vendo ap, de cober-
tura de sala, 3 quartos, depen-

.dèncias complelis e. garagem. —'-'Ver no locai e tratar com Jullo.
S _el£54__788,i

tlJUCA — Cumpro ãp. c| 2'quar-'
;tos, sala, coz., dep. emp.- comp.
para meu cliente.,. Ent. 11. mi-• Ihões, parte fin. em 2 anos. Ne-
gócio rápido e honesto. Tel.
42-2031
-TIJUCA — Vendo ótimo ap. com'3 

qts., dep. comp., pilotis... Rua
Moura Brito, 46 mllh. a comb. —
Tel. 23-9199 - Olivar - Creci 318

ILHA GOVERNADOR - Vendem-
se duas casas na Rua Marques
de Mlritlba 654 casai _7 « 11.
Preço de cada uma 12 000 000 a
vista. Tratar Av. Antenor Navar.
ro. 526. Tel. 30-1848. Sr.___^anuel_,

IlHA OO OOViRNAOO* - Príla
do D«nd« - Vda; otlmoi - apar-
lamento» novel a prontol. pira
morar com grand» iala, 2 bom
dormitórios, banheiro «m cor -
copi-colinha, d.p.ndl. eompll.
d. .mpr.gadi - Vago para cir.
ro. Aeibam.nt« d. luxo. V«r
na local •tratar eom •_£'_?_?• -
T.l.fon. 36-244» ou 52-8556.
PRAIA DA BANDÊÍRA - Vendo
casa o 200 m da praia, ótimo Io.
cal, sl., 2 qts., varanda el 12 mi-
Ihões de en1r.,i prestoçoe» de 280
mihjtratarjel. 37_5___84____^
PRAIA' DA BICA - Vendo aps:
novos, frente, sola, 2 quartos,
deps. empregada,, garagem. En-
trada-5 milhões. Ver. Rua Arriba,
360. Tel. 38-4595^

CINELÃNDIA - Vende
se andar, inteiro, frente
para 3 ruas com. insta-
lações completas inclusi*
ve sanitários. Praça
Mahatma Ghandi, 2 —
3.° andar — (Edifício
Odeon). Ver e tratar no
local das 14 às 17 horas

SALAS — Vendo grupo de 3 sa-
las, de frente, p| Av. Copacabana
finamente decorada.. Sinal de CrS
10 000 000 facilitados e saldo a
combinar. Pronta entrega. Telefo-
ne 36j_4013.  _ _
SALA E' MORADIA - Esq. B.
Ribeiro, Pr. Júnior, vendo, ou
olugo para escrit., consult., bou-
tique etc. 57-4019 — Souza, das
15 horas.

Petropolis
Vendo barato ótima esq. c|

meia-água dist. 200 ms, «sfal-
to, luz, 3 comércios ao lado na

VENDE-SE um sitio perto da Figueira K 14 Vi. Telefone:. —
Proia Mauá, ?.W£<& "« d»i 45-7751, Sr. Francisco.campo, casa de caseiro, nascen* ¦

olgumas plantações - Ver
Iratar na Estrada Nova de

Mauá — Leque Azul; entrar na
Estrada do Colurno — Magé —
Km. 12112. ! Vazia, vendo esquina, com

VENDE-SE o antiga- fazenda S. 20 m frente çj 7 portas, c| 4
Roque (M. Vassouras) 17 e 1/2 vagas na garagem, nova q. ha-
pod. Ir a 2,1 a.tj. grande sede blte.5_. melhor ponto comer-
colônia andar alto e térreo, mo- ,,-_,, -. - - _.__ R,
biliada tendo móveis antigos. até ciai, Santa Ciara esq. com Ba-
de iacarandá, a 2 e 1/2 h, do rata Ribeiro. Ideal para gran-

gR°l ,n6° K^ifeo,"™™^ Pi^i i í* 
organizações. Tratar 4 Av

e Vassouras), luz da Light, gado. Rio Branco, 277, grupo 710 c|
aviário, outros animais, lavoura pr. Jorge. Tel. 22-3376.
de japonês, canavial, capineira,
2 tratores e/implementos, máqui.
nas, Jeep c/reboque, exploração
de colcáreo, oçude, muiios ben.
feitorias. Preço a combinar e se
acompanha. 37-8316. r
VENDO - Eslrada Rio-Teresopolis
no km 34, áreo de 290 mil m2,
com frente para a Estrada, boa
nascente. 15 milhões. Tratar Av.
Rio Branco, 108, sala 410. Tele
fone 22-1678 - CRECI 922.

\ SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

íZONA NORTE

ESCRITÓRIO Pres. Vargas 542 c|
telefone próprio, muito bemjnon-
tado pasta-se contrato. Tratar tel.
32-4016

ZONA RURAL
C. GRANDE-SANTA
CRUZ - SEPETIBA

Terreno Grajaú
15x60

Vendo, troco ou incorporo.
Ver na Rua Visconde de San-
ta Isabel ao lado do n.° 560.
Tratar pelo tel.l 28-0300. .Sr.
Amiltom.'

CENTRO - Vende-se sala 711, R.
Sete de Setembro, 88, de frente,
vazia, ótimo ambiente e limpe-
zo, iunlo Av. Rio Branco. Tratar
tel. 52-0135 - Dr. Carvalho
ESCRITÓRIOS - Os melhores, c/
2 pias, W.C. • ban. separados,
47 m construídos. Desde CrS ..
15 000, prazo curto. Tenho um
conjunto c/ solelo de espera e
2 salas ligadas. Tombem olugo.
Trotar no local. Ed. Banco de

ATENÇÃO - Silíos Campo Gran
de - GB - Vendem-se vários
sítios sl entrada, prest. 70 mil,
todos plantados cl laranjeiras, ba-
naneiros, abacate etc. Pertinho
da Avenida Brasil. Tratar em
Campo. Grande, nò local, na Es-
trada do Tlngüi, cl'Estrada Santa
Maria, na Barraca de Terrenos
c| Sr. Mário."
BARRA-DA TIJUCA - Sitio BR-6,
13 500 m2, benfeitorias, planta-
cões — Administradora Proença
Ltda. - 52-3219.

INDÚSTRIAS - Vendo áreas pia.
nas desde 5 000 a 200 000 nfi,
por 3 000 000 e o restante CrS
1 500 000 mensal, no Centro do
bairro na Guanabara, com todos
os recursos juntos
42-6836.

Tijuca

S"-PETIBA — Vendo casa nova e
vaiia cj sala, 2 quarlos, garagem
- Chaves c| o Sr. Orlando. Rua
Mindes de Morais, 10, frente è

m iouosi Vendo excelente ap. na Rue
Telefone Campos Sales, com 2 qtt.,-' ta-

la, cozinha, banheiro, qt. e
WC de empregada, armário
embutido etc. preço 25 mi-
Ihões, sinal 17 milhões o sal-

GRANJA e| abatedouro de avaí
• peq. animais. Vdo. tm Jacaré-
pagui. Terr. e| 40 x 250 e| ga-
llnh.iros, chiqueiros, pinteiros -
Ótima moradia c| 4 qts., froguasn

T i ».t cj n,n—, rt. feita el 1 Kòmbi, 2 câmaras trigo-
íóklo píosVoíga"" 533, Irupo 

"fie». 
Detalhe, fc] CYRILLO SAN-

Í*M l PAULO -' CRECI 26 - TOS'- CRECI 717 - R. Fr.d.neo
4a620R.C23.89"7,°d. 

",30 
às 17 Mál.r. 15, gr. 501 - T.l.fon.

horas. ",-"17' —.

p"!"."- 
"T.l." 

58.672"- Presi 7 do em 3 anos. Tel. 32-8803 -

mil.-iõesi 122-0087, Sr. Brum — CRECI
•;—- -Í205. • (P

ATENÇÃO - Sepetiba - Vende-
se uma casa grande com terreno
de 20 m de frente, vende-se ba-
rato por motivo de viagem. Fa-
cilita-se o pagamento. Tratar no
local; Rua Frederico Trola. n. 207.

Vende-se em
Jacarepaguá

Terreno com 7 casas, 2PEDRA DE GUARATIBA - Ven-
de-se urgente. Travessa da Praia, |. podendo ser loteado, fi-
4-A casa modesta. Sala, qt., cozi-, ' ¦" ., _.
nha, terreno: 7,50x20 (podendo . cando as casas separadas,, agua
conseguir outro tanto) - Entrada:'c |uz. Rua André Rocha, 2108
3C^EC,,°7a3l,: í^r^TÃ"-.; "T„-flp Pr0Prie,ár,a- U^S
9h30m às llh30m_^ 42-6638.  ¦-¦¦¦"- .

MEIER - Cachambi, na Ruo São
Gabriel, 411, c| II. Vendo casa
c[ saln, qt., coz., banh., área, ape-
nas 10 milhões c| 5 enlr. Ver do-
mingo otá 12 horas e trotar Dr.
Válter, 52-9772. Entrego voilo. ;
MADUREIRA. - R. Costo da Fon-
seca, 35, vdo. 2 préd. terr. 10 x
34 vai. 25 milh. e/50% • r«st.
financ. Ac. Cxa. e/ sinal. Chav.i
nó n.« 24. Trat. Dr. Wilt.r -
52.9772 

'

ESTADO DO RIO
NITERÓI

JACAREPAGUA
CASA - Vazia, - qts., sl., 2 va
randas', cóp., coz. gde. a. cl
tonq. b.¦ Compl. R. Pinto'.Tele.
611, c| ó, sinol: 4 000, rest. fl-
nànc. 3 anos. Tel. 23-1214 -
CRECI Ó44

MÉIER - Todos' os Santos, pálace-
te: em centro -de terreno com
770 ,m2., Rua Vasco da Gamo,
154.. Tratar com. b proprietário.
Tel. 27-6040 — Preço de rara oca-
sláo

ílTUUGA •-*.' Vende-se apartamento
_<_» sala • 3 quartos/ edificio nô-

vo, sobre pilotis, de frente e"còm garagem. Rua Aguiar, t55,> ap, 401. Tratar: Conde do Bon-¦fim,. 117-A. Sr. Orloiido, 'tel.:
,54-3721.

;TIJUCA - Junto à Pra-
^a Saeris Pena — Vende-
,-rhos, apartamentos, de
frente, com sala, 2 ou 3•quartos, cozinha, ba-
nfièiro, d e pendências

^completas de emprega-
.da, garagem. Obra ná

5.° laje, com a garantia
de H. AAEIvIDLOWICZ EN-

.^GENHARIA S.A., Rua
¦Barão de Mesquita, 134.
Em frente à Associação'Atlética Tijuca. Sinal a
combinar, pres tações
mensais de Cr$ 192 300
— Informações diária-

,'rriente no local. Vendas:
^JÚLÍO BOGORICIN -
,'tRECI 95. - Àv. Rio

Branco, 156, s'.'801-' -
;Tels.i 52-8774 é .....
22-2793.

CAMPINHO - Ap. de 3 qts., iala
a dep.',-de empregada. Aceito au
tomóvel mail 3 milhões em dl-
nheiro e o soldo em 40 meses, a
visto 13 milhões. Tratar no Lar-
go da Carioca, 5, sala 905. Tel.
22-8642. Roberto Conte -'CRECI
n,° 142. ¦ ..' . '¦ 

;
CÃSÃ õcabõdo de construir eom
2 qts., sala, varanda, dop., constr
de primeiro, entrado 8 mili. fa-
cilltados, laldo 50 meses sem
juros. Rua Galeto da Noite 109-F
Taquara. Transv. a Rodrigues Cal-
das. TeL 47-7899. _ „_,._.
EM rJACÁÍ«PAOUA'"-"e«mpr« e'£
sai « t.rr.nos. Paga i vlsta. So-
lu«éo im.deita - Ni* aceita in.
t.rm.diírlo - Av. 0«r«mírlo
Dentas, 1 450-A -Sr. leriiarjò.
JACAREPAGUA - Vande ..cisai.
R. Toratama, 45, ito. 1 *. luii
S.llrio, uma 3 qtt., -ll., d«p., ja-
rag.m .te, Entr. 7 mllhiH, eu.
tra noi fundei d« ll., qt. «te. ll-
nal 2 milhões. Facilito. Vliit«m.
H. SILVA. R. Gonç. Dln, » nia
405. T.ls. 52-388* • 52-JM0
CRECI 648.

MÉIER - lado do Jardim, apar-
tamentos vazios, de 2 qts,, sala

'ampla, copa, cozinha, gas "»

OLARIA - Vondem-se 2 cosas,
vazias, com 3 quartos, sala, co*
zinha, banheiro, em terreno 15
por 30, na Rua Ministro Mó-
reira de Abreu. ' Tudo por 19
milhões entrada 5 500 mil, pres-
tações 200 mil sem juros. Tratar
na Ponho. Avenida Bras de Pina,
96, loja, tel. 30-5489 - Todos os
dias - CRECI 232:
PENHA- Rua Aimoré, 129 -
Vendo últimos aps. com sinal de
1 500 mil e o saldo financiado
pela Caixa ou com -30% de en-
trada particularmente c| salão è
dois dormitórios e demais dep,
comp. - Inf. Iel. 49.0419. ¦ '¦' ¦
PENHA — No melhor ponto da
Penha, vdo. aps. grandes, c| 2
qts.,, etc. deps. p| émp., todo
conforto. Ent. 3 milhões. Sáldó a
combinar. Ver à 'Rua Monsenhor
Alves' da Rocha, 35 cj o próprio
e tr. no 4.° andar da Rua dos Ro-
melros, 192-A.

ICARAI - Casa. Vendo 2 quarloi,
sala, depd;, quintal acimentado,
vazia. Rua Lemos Cunha n. 542,
chave em frente Poderia com 5r.
Manoel -Fone: 22-9453 - Aceito
Caixa. ..." _ 

'

NITERÓI — Prala Piratlninga —
Vendo 1 lote 12 x 30,^ pronto
para construir, preço 600 000 o
combinar.. - Tel.' 22-0146 - -D
Nena. •. -
NITEÜOI — Alcániora — V«ndo,
3 lotes 18 x 55 cada, com igua
e luz. Preço 600 000 cado, entr.
3 000 000 coda. Tel.-22-0146 -
D. N_ena, _______
SAO'' FRANCISCO - Vendems-e
ótimos apartamentos, com 3 quar-
tos « dependêncios, no Rua Goita-
cazes n.o 302. ,. - - ' ¦ '"

TERESÓPOLIS - Caso. moderna •
luxuosa. Ent. 18 milhoas, total
45, restante a longo praio. Rua
Al.xandr. Fleming, 265. Inf. Hl.
QO-748. _
TERESÓPOLIS - Vendo ap. sala
e quarto, saleta, área c/ tanque,
1. ondar. Rua Edmundo Bittencourt
n. 61. Tel. 3401 - Sobrei -
CRECIERJ 31

PETROP. - CORREIAS
ITAIPAVA

ompla, copa, cozinha, gís da PARADA DE LUCAS - Junto a
Llgnt, banheiro' social completo. Estação - Ap. vazio c| 2 qts., sa-
Todos de frente. Grandes áreas, |B, coz., banh. e área c| tanque,
quarto o. banheiro de criada. Ver Cr$ 3000-de entrada, saldo CrS
e tra|ar todos os dias no local, 1150 mensals. Tratar lel. 30-4092,e Traiar loao» a» uio_ mu ¦_ ivioii
RUA CAPITÃO ' JESUS, 22, das
8 às 17 horas. Documentos em
ordem., ótimo negócio,. Muito
bem . acabados. Não .aceitamos
Caixa. Base' 16 e 18 milhões,
parte i vlsta a parte facilitado
sem. juros. Vá hoje mesmo ao
local.
PIEDADE — Vende-se casa na
Rua do Capela, 117 com 10 quar-
tos' etc. vér no local e tratar
pelo tel. '42-1288 - Creci 17.

150 mensals. Tratar'lel. 30-4092
c| Alzelr._- CRECI 340._
PENHA - Vdo. casa" cl 2 qts..
sl.,, coz., etc,, c| quintal, não é
vlla — 4 milhões de entr. e
prest. 140 mll. Chaves R. Ro-
meiros, 192, s| 202 - CRECI'422.

PETROPOLIS - Casa nova, centro,
1., ,:,2 qfs„ 2' bhs; «tc.,. garagem.
CrS 30 milhões. Facilita MOSTAR-
DEIRO -22-3708 e 47-1249. Pet.
3770 - CRECI 377
PETROPOLIS - Valparaiso." Casa
terreno plano. — Grande living, 4
qts.," 2-banhs., garagem 2 carros
etc. - MOSTARDEIRO - 22-3708
«'-470249 - Pot. 3770- CRECI
n.° 377

CÃxTaS-N. IGUAÇU
NILÓPOUS  

'J_
CAXIAS - Compro uma casa; ou
ovenido. Tratar Av. 

"Duque de
Caxias, 17, s| 6. Tel, 3858 -
Sojjsa. ; _.":.;; -
CAXIAS - 25. Agosto - Vendo-
5 aps. 2 qts., sl., eoz., bonh. •
uma grande casa de alto luxo,
proço 25 milhõos a visto. Trotar
Av. Rio-Pelrópolls, 1 673, gru-
po_l03 - CRECI 46?__
CAXIAS - Casa vazio Cr$
1300 000, saldo, o combinar. Ver
Rua São- João da Barra, 38. (Pe-
riqulto). Tratar Rua Miguel Cou-
to, 27, 4,o and. -¦ 32-5855 .-
52-1512 - 1CRECI 7431.
NOVA IGUAÇU - Vendo 2 mog.
lojas c| 7x27 e 12*27, vaziai la.
locação no melhor ponto comer-
ciai, servindo para banco • nego-
cioi grandes, tratar 22-2376.

RIACHUELOe— Vdo. na Rua Ca-
dele Polônia, ótimo ap..-de 2
qts., sl., grande' cozinha ê am-
piai-deps. de empregada. Int..
p| - tel.r 23-3368. CRECI 286

PENHA - Vdo. a'2 mts. do
centro, casa c| quintal; c| ver.,
sl.,-2 qts., copa, cozinho- e bonh.
Entr. 6 milhões e prest. 180 mil
— Chaves Rua Romeiros,- 192, sj
202 — Penho - CRECI 422. ..

PETROPOLIS - Centro - Vende-sa
apartamento.-Sala,.2 quartos, co-
zinha, 2 banheiros, áreo. — Tel.
3620 — Porte da manhã

TERRENOS Me!«r,;:10x30 35 000,
Cruz e Souza 11x52, 12 m., es-
quina Joaquim c/ C. «-.'Souza
18 m. «casos 

"— 29-7673.

PENHA - Na melhor ruã raslden-
clal. Vendo ap.' c|- 2 qts.,- sl.,
cot., bonh. e boa .área c|'sinte-
co, soncos a florões. Entrego ;</>¦
zlo. CrS 6 000 de «ntrada, saldo

Passe ojempo que quiser nos
Estados tf nidos e
deixe as noticias

do Brasil por
nossa conta*

NOVA IOUAÇU - Ru« Otávio
Tarquinlo, |unto.,«,_Pr«f«ltura. -
Prádio 2 pivti. c| 2 loias, 2 «pi.,
el 2 qts. «te. T«rr«no 10»20. -
Vendo 45 m. facilitados. Tratar
Hl. 524)829

PETROPOLIS - Nogueira - Pro-
menade. Vende-se. op. de - iala
qt. separados, no Edlf. Weekend,
mobiliado, CrS - 8 000 000.. Tratar
com o Sr. Cordeiro. Tel. 23-4533

28-6503.
VENDO a casa B da R. Ipiranga,
880. Prec. de reparos, cj 2-qts.,
2 sil., irea c/ tanque; gor.' p/

.ili; CrS 6 000 de «ntrada, i.ldo l.^T.ldí^^n^/Turo.0 -
CrS 200 mensals. Tel. 30-4092, ç vi» «< » d'°Ch.v. 

ní, cosi C1 iomAlzeir- CRECI 340. Y«r locaUChove. nia casa _ çom

NiLOPOLIS - Vendo a 5 minu
los do 'estação, ótima casa, mo-
derna coni 3, quortos, sole, .ba-
nhoiro e enorme copa-cozinha
ozulejodos «m centro de Hrreno
com jardim a quintal de la|e e
taqueada, com 6 000.000 de en,
trada. Informaçõea no Largo d«
São Francisco, 26 -10.° «ndar,' 

1 003 - Tel. 43-8009.

JACAREPAGUA - Terrenos pfph-tos p/ construir e morar, s/ entr.
•/ juros, prest. de 55 mil mensais.
Trat. R. Silva Rabelo,' 27, s/30!
- Móier. Tel. 29-7585. CRECI 189.
JACAREPAGUÁ - Proça Sêca,
R. Capitão Machado, vende-se
terreno plano e arborizado,.. me-
dindo 22x105. Ent. 10 milhões.
Aceita-se imóvel pronto. Tratar
Av. João Ribeiro, 50, sl 202 -
Pilares.

TERRENO — Vendo urgente eni
Madureira com 10 x 55 na Rua
Dr. -Jovlnlano entre oi ns. 539
e 543. Tratar na Rua.Conde de
Bonfim, 271. _^

[TERRENOS - REALENG'Õ - GB
— ¦Vendem-se vários lotes', ¦ frente
pl Rua Piraquara. Preco. de oca*
sião - Tratar na Estação dò Rea-
lendo no pé da - Ponte, ha Bar-
reco Amarela de terrenos; todos
oi dlás - CRECI 232. '

JACAREPAGUA. - Compro ..sitio
dou- entrada . casa em Pavuna —
Terr. 500 m2, água • luz — T«l.
36:520ó,

TODOS OS SANTOS - Vende-se
casa nova de vila, com 2 quar-
tos, 2 salas, dependências etc.
Ver à Rua Getúlio, 347, casa 2
e tratar,pelo tel. 42-1288 - Cre-
ci 17..

PENHA - Junto ao São Pedro -
Vendo casa nova de- fino. acaba*
mento, 2 qts., sl., coz.; banheiro
compl. Am côr, caixa térmica etc.
Terreno de 8x40 c| frente tâda
livre. Entrego vazia c| 15000000,
dé entrada. Tratar Av. Brás de
Pina, 110, loja U, Penha. Telefono
30-4092__çom Barros - ÇRECr340,
PENHA - Ap. 2 -qüartoi',~iá'lá',
cozinha, banheiro, varanda de
frente. Preço 9 000. Entr.' 6 000,
p. 115. .Tratar R- lobo. Júnior,

1238 - 30-3311.

VS1 |U«I> """'S' ¦¦'"M -"¦-- —

Ary. Tratar 45-2653 - Rio.

JACAREPAGUA - Terreno. Pai-
so contrato de 2 na Estrada dos
Bandeirantes, km 7 no volor da
CrS 11000000, iá paguei CrJ
2 880 000. Troco por TV, automó-
vel ou passo por 1 200 000, ur-
gente. Tratar na Travessa Ouvidor,
4, 2." andar, tal. 52-2721 «—.Sil-
veira.. -.. _;..'.
JACAREPAGUA - Vendem-se óti-
mos terrenos, próximo da .-Taqua-
ra, todos planos, prontos p| cons-
truir c|-escola, comércio e condu-
ção no local, à Estr. doi Ban*
deirantei, 3480, Kl. 3 1|2, frente
p| Rodlal c| peq. ent. facilitada

ic, u"'ciy.iti, a ..i_.,.om c uouiBii e prest. ~de 50000 s| iuros,'—*
dep. Neg. ocasião, com 50% — (Iratar no local ou na Cia. AV.
Coutinho. Tel. 54-1990. CRECI Rio Branco, 257 sl 130112. Tel.!
-77U 32-0351. CRECI 463.

VEND.-SE R. Uruguair~487, ap. JACAREPAGUA - Geremario Dan-
-706. Salão, 3 qts., banheiro so-itas •— Vendo res. 2 pav., cl 8

cfol, toilete, dependências e ga-iqts.,- 3 salas, dep. torreno 60 x
rogem etc. Tel. 38-7481, fim de |60. - Tel. 23-9199 -. Oljvir -
tónst. Proço 25 milhões. ICreci 318.

TIJÜCA - R. Barão d. Mesquita,'459, «pt. 101 — V.ndo, com sala,
:1 quartos, demais dep. completas.

Vaxio, de frente, chaves com por-•teiro¦.—"Sr. Santos. Tratar na Ima-
biliária Sondar S.- A. - Rua Má-

.-xico, 70, 10.», i| 1007 8 - Ac.ila-
- mos oferta no preço k vlsta. -

TIJUCA- — Vendo um ap. fren-
te, garagem, 2 qts., sala e demais

TERESÓPOLIS-FRIBURGO
FRIBURGO - Terreno 777 m2 -
Caledonia Valley - Vende-se -
Tel. 46-2588._. _ . '_ - __
TERESÓPOLIS-. — Casa lipo ap.
conjugado, salão, banheiro, gara-
gem, quintal. .15 milhões fac.
Rua Edmundo Bittencourt, -61 '-,
Tel. 3401 - Sobral - CRECIERJ
31.'

PENHA — Apartamento — Ven-
do çpm dep. de emp. em final
de construção, entrada 5 000 000.
Tratar no local com proprietário.
Av. N. S. da Penha, 325.

NOVA IGUAÇU - Vend«m-s« ter-
r«nos, igua e luz, iern entrada.
25 000 por mír. Posse Imediata.
Tratar' na Ruo dpi Androdov^ó,
ll.o, sala 1101 _C_J__el_43JB6vO._.
NOVA IGUAÇU - 6 casos vazios,
preço de ocasião, a vista 10 0O0
finonciado 13 000.- Rua'Sao Geral-
do 34. Inf, 45-7020
TERRENOS em Areio Branca, com
iguo e luz, pequena «ntrada. -
Ponto final do ônibus Pça Mauá.
Var • tratar no Rua Engenheiro
Tibúrclo, 253, Areia Bran:a,

VENDE-SE ap. cl 2 quartos, 2
banheiros, sala, cozinha e . depen-
dèncias de empregada na Rua
Torres de Oliveira, 190, ap. 202
— Procurar as' chaves no 178 é
perto do Várzea C. Club Pie-
?.a.'„Í5*'__'.. -¦•— -,-—.,','..' 

'-¦"'¦•

VENDE.SE~terreno deesquinB em
Cascadura, com 500 m2, com uma
casa- precisando de reforma. Ver
na Rua Cardoso Quintão, 46. Tra-
ter com o Sr. Carlos, pelo telefo-
ne 29-0474. _______
VENDE-SE casa em Riachuelo, a
10 minutos do centro, 2 pavimen-
tos com 3'quartos, 1 sala ou 2
quartos e 2 salas, 2 banheiros
sociais, 1 hall, varanda, copa, co-
zinha, quarto e banheiro de env
pregada. Recén.-reformada eni fi-
no aCabamenlOf água com farlu-
ra.'Tratai* com o proprietário no
locat. Rus Frei Pinto, 86. Come-
ça no número 303 da Ruá 24 de
Maio. -CRECI 35.

TERRENO - Penha - Vendo área
Com 2 500 m2 cj muro élto em
Ioda volta. Rua Itaperoa, esqui-
na c| Estrada do Cajá, com pro-
jeto aprovado pl construção de
dols blocos com-63 aps. — Cr$
35 000 000 - Tratar 37-1200 ou
37_3428^. _____,_."TERRENOS 

GB -""vendem-ie lo-
tes frente p) ruas aprovadas c|
área 900 m2, pertinho' da esta-
(âo e cotn tôda condução na
pirrâ. i5en. ent-, prest. 70 mil.
Tratar na Av. Brás de Pina, 96,
loja (Largo_ da Penha). ' 

_
VILA JARDIM DA PENHA -Van-
do ap. com 2 quartos e demais
dependências cj sinteco, armários
embutidos, persianas • vaga na
oaragem. No melhor ponto e ma-
thor edifício do bairro. Em .45
meses s| iuros. Aceito sinal e en*
trada parcelada. Tratar com o pro-
prlatário p.lo t.l. 91-2095 -
(CITil).

TERESÓPOLIS lindas e ótimat ci-
sas," diversos bairros, vários pre*
ços. Rua Edmundo Bittencourt, n.
61,. Tel. 3401 .- Sobral- CRE-
CIERJ 31.
TERESÓPOLIS 6timos terrenos di-
versos bairros, vários preço». —
Rua Edmundo Bittencourt, 61 —
Tel. 3401 - Sobrei - CRECIERJ
31.
TERESOPOLIS (Virzeo). Vendo ou
troco, linda, casa, moderna, re-
cém-construíde, 3 qts., living, lo-
teiro, mobiliada com fino gosto,
terreno gramado (800 m2). Aceito
como parte do pagamento ap. pe-
queno em Copac. ou Ipanemo ou
carro. Preto 39 milhões. Telefo-
ne 36-6418. ¦____ 1
TERESÓPOLIS - Ciso - Vendo
6|ima casa, negocio de oportuni-
dade, para ver — Av. Fellcano
Sodrá, 871, fundos. Sr. Artur cu
tel. 4B54 - Petrúpóiis das 12
as 13 horas.

TERRENO ao lodo da Refinono
Duque' Caxias, 17 000 mts. Es-
trada da Fabor, Iunto a Pllbigás
plano - Vende-se financiado -
Cortas para portaria deste Jornal
sob p n.° 382321. . ¦ ,
VENDO 2 casai no mesmo torre-
no. TaqueBdos, forradas,' muradas,
água e luz. Prixlmas Estação de
Com. Soares. 1 500 000 de en-
trada, prost. combinor. Trat. ¦ Rua
Otávio Tarquino, 74, 3.° and. al
301. N.- Iguaçu - Com Osvaldo.
VENDE-SE 1 casa com bom terre-
no. Rua C, lote 30, Auto da Posse

Nove Iguaçu

/ Stni B f_P" \ • _H l__m___m ¦'¦¦¦'- ¦ _t\
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Vaca;;
uma

assinatura
do

JORNAL DO BRASIll

MANGARATIBA -
ANGRA DOS REIS ^
LOTE" 12"x 50 em7 Briza Mar -
Itaguai a 300 mts. da praia, à
visto ou a prazo, aceito carro.
Inf. com Sr. Botisto. Tel. 22-1818
ARomal 5 das 7 is 9h o 12 as
13h — Urgente.

VENDE-SE lindo residência recém-
construída com 2 quartos, sala,
banheiro, cozinha, dependências
de empregada e garagem: — Ruo
Papa Pio XII, lote' 8 - Jardim
Cascata — Trator no local.

MURIQUI - Perto praio, çomír-
cio, estaçio. Casa, varando, sa-
la, quartos, saleta, banheiro, co-
zinha cl fogão a gis, irea- fun-
dos - Preço 6 000 000 c| 60
entroda. restante a combinar —
Chaves Sr. Joaquim, bar de Vo-
vá — Muriqui.

É simples. Antes de embarcar faça sua assinatura^ do JORNAL DOi BRAS^t.Jf

para os Estados Unidos na Av. Rio. Branco, 110 - sobreloja e èle-P-""»'* *^Jo,--

em seu nôvo endereço com um pequeno atraso de, ^^^^^^2^'

você embarcou às pressas, procure o nosso agente em Miam., Hél.o San ., Conjinen-

Z Press Suit 811 /Dupont Bldg-- Miami. Flórida, 3 313 e faça sua assinatura pelo .-

empo queUlUr(u^ semaüa, um mês, um ano.. .)¦ E mesmo que vo^e esqueça o ~-

endereço de nosso agente, não se preocupe: basta procurar JORNAL DO BRASIL no¦ _,

catálogo telefônico de Miami.

.*%'J'c. '.' ffí'.v'"i\

¦w-ri- ¦_..':. ,.;¦-. -•,.„.'„.y ,,-:¦• -- ¦ —- .... ¦ ...-•:'rsEzsrz?:--^^3~-^3> .^a^UHÉHWflR
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IMÓVEIS - ALUGUEL
ZONA CENTRO

CENTRO
ALUGO vagas pira moças qus
trabalhem fura, tocios os dlral*
tos — CrS 30 000 na Rua Monta
Alu{jre__n. 12^ — ap. _ 50.
AlUOUtlST — .Para «ata» • aps.
fomncttmoft fiador» irrecusáveis
— Resolvomos rápido • damos
bo» referências nossas. Rua do
Rrsande, 39, sala 1 103. — Telafo-
ne 5.-9447.
ALUGAM-SE quartos para casais
ou moças • apartamentos eoniu-
gados com um mfis adiantado.
Não tam flad. Inf. Rua Rlachualo
ri." 202.

CENTRO — Aluga-sa grande ap,
conjugado la. locação. Tratar Iri*
neu Marinho, 30/809, eiq. San-
tana, depois de melo dia.
CENTRO - Duas vagas para ra-
pazes a quarto a caiai ou rapaz,
som movais. 11 is 20 lioras. Rua
Riachuelo, 261, 301 - 52-4624
nlielro. Chavas cl porteiro. Tratar
CENTRO — Alugam-so vagas parn
...ôças em ótimo ambiente, om
apartamento. Rua Riachuelo 32 —
1349.

AlUGA-SE quarto, Rua General
Pedra,_435.
ALUGUEIS?, - 

"FIADOR? 
- Dou

m V. i. os melhores fiadores tio
Rio — Honestidade • rapldae —
Rua Míxico n.e ,74 — sala n.
1 103.
AlUGA-SE otlmo ap. com 2 qual-
tos, saía, 'cozinha, banheiro, área
«-¦ quarto do empr.. Rua Neri Pi*
rrhelro, 352. Chaves no ap. 301.
AlUGAM-SE vagas a cavalheiros
de fino trato na Avenida Gomes
Freire n. 764-A — Sobrado.
ALUGAM-SE vagas com refeições
para rapazes. Rua da Carioca, n.
43 - 2.O.
ALUGA-SE quarto mobiliado na
Av, Gomes Freire, Cr$ 60 000.
Tel. 42-3820 - D. Iracema.
ALUGA-SE peq. quarto casal e
outro rapaz solteiro. Pessoas de
bons costumes. Rua Gustavo tn-
cerda, 17 (em frente nr- 58). Pra-
ça Tiradentes.
ALUGA-SE? ep. 202'." 2 saias,'3
quartos. Aluguel 220 mll. Um
quarto Independente, cozinha, 40
n il. Ladeira do Faria, 133,
AlUGA-SE uma vaga a um cava-
lheiro, Cr$ 8 000, Ladeira Pedro
Antônio, 28, fim da Rua da Con-
ceição — Centro.
ÁLUGA-SE sala nã"Ru'a Repúbli-
ca do Líbano, 22 • 22-A. sala
304, contrato comercial. Tratar
tels. 52-1383 - 52-8248.
APARTAMENTO conl. qt„ sal.,
coz. e banh. Aluguel 145 000, R.
Gamboa 163,. 1.° Sr. Edson. Tel.
58-3264, Manuel. 
ALUGO ótimos quartos c| tudo e
vagas c| refeições de primeira,
edifício nôvo a tpartir de 50.
mil.-R. dos Andraâas, 161.
ALUGA-SE um quarto na Rua Na
buco de Freitas, 158, c| 8, Santo
Cristo, a casal que trabalhe fora
ou 2 rapazes.
ALUGA-SE quarto mobiliado môça
solteira que trabalhe fora, Rua
Viscondessa Pirassinunga, 68 —
EstaJcio.
ALUGO c| liberdade e direitos,
ótimo qto. arejado e de frente,
a pessoa de fino trato. Único in
quilino, Av. Salvador de Si, 220,
tel. 32-6079.

CENTRO — Aluga-se um raquln
tado apartamento na Rua Santa-
na n. 77 — 704 — com hall, 1
sala de. Iantar. dois ótimos quar-
tos, cozinha com azulejos ama-
reloi inclusive no teto, banhei-
ro também azulolado azul, lou-
ças sanitárias, rosa inclusive c
piso, armários embutidos * nos

auartos, 
persianas, gradei em tô.

as as janelas, sinteco, porta do
entrada* de ferro batido, todo
pintado a óleo, corredor forrado
de limbris, quarto guarnecído
também de lambrls, sancas etc
— Apenas 4 por andar, Crí 350
mil — Tratar no mesmo prédio
ap. 804 — com o Sr. Amaral.
CENTRO — Alugamos na Rua Rlã-
chuelo n.° 148, ap. 602 de sala,
qto., coz. o banh. Ver no local a
tratar na União Imobiliária Ltda,
Av, Erasmo Braga, 299, gr. 503.
Tel. 52-5008 ou 42-4686 - CRECI
n." 814.
CENTRO — Alugam-se quartos po-
dendo lavar a coz., não falta
água. — Rua Comandante Mnuriti,
14, lado Rua Nabuco Sreltas.
Ver com encarregado. Tratar na
Rua Álvaro Alvim, 31, sala 502.
CENTRO — Alugo ap. nôvo, con-
jugado, dc frente c] sinteco, o
pessoa Idônea c| fiador. Aluguel
Crí 168 000 e taxas. Av. Gomes
Freire, 788. Tratar tel. 49-0452,
Sr. Ernesto.

FLAMENGO - Alug. 2 qts., I sl„
qt, emp,, Area etc Rua 2 de Dor.,
32, ep. 602, com port. Telefonei
261107.  
FLAMENGO - Alugo apartamen.
to frente, sl., 2 qts,, dep. compl.
moblllado, sinteco, arm. emb.
Ver Rua Silveira Martini, 40, ap.
301 - Chaves c| port. Tratar
tel. 42-7572
FLAMENGO - Alugamos na Rua
Sonador Vergueiro, 60, o ap.
604, de sala, 2 qts., coz,, banh.
e dep. empregada a garagem
Tratar na União Imobiliária ltda,

Av, Erasmo Braga, 299, gr.
503 - Tels. 52-5008 ou 42-4686

CRECI 814. 7
FLÃMENG"6" Alugamos ne Rua
Marques de Abrantes, 107 o ap.
603 de frenta com sala, 3 qts.,
coz., banh, e demais dap. lnclu-
sive de empregada. Ver no local
e tratar na Unláo Imobiliária
Ltda, Av. Erasmo Braga, 299, gr,
503 - Tels, 52-5008 ou 42-4686

CRECI 814.
FLAMENGO - Alugamos na Rua
Honório de Barros, 19, o ap.
I 101, de 3 qls., 2 salas, coz.,
banh. e dep. empregada t. gara-
gem. Chaves c| o porteiro e tra-
lar na União Imobiliária ltda.

Av. Erasmo Braga, 299, gr.
503 - Tels. 52-5008 ou 42-4686

CRECI 814. ¦_
FLAMENGO - Vaga para 2 mô
ças cl direito lavar c cozinhar.
Rua Marques de Abrantes, n. 92,
ap. 703. Bloco B.
FLAMENGO - APARTA-
MENTOS - Aluga-se
apartamentos — Quarto,
banheiro e telefone
Quarto, sala, banheiro e
telefone. Todos mobília
dos — Tratar de hoje em
diante pelo tel. 25-7270
com o Silva ou Octavio.

(B-

ALUGO gr. dorm. p/1 ou % mô-
cas e/banh. anexo, arms, emb.
luxuoso, conforto em ap. andar
Int. P. 3 1/2, quadra praia. Tel.
37.2197 - Rua Figueiredo Maga-
Ihães, 108 ap. 1 201
ALUGUÉIS? - Para «asas . aps.
forneçamos fiadores irrecusáveis
— Resolvemos rápido . damos
boas referínclas nossas. Rua do
Resende, 39, sala 1 103. - T.l.fo.
n. 52-9447.
ALUGA-SE ap. moblllado tempo-
rada. 2 qls., 1 sl., dep. comp.
Posto 5. Tel.í 57-6375, 500 mll
mensais, com todos utensílios.
ALUGA-SE ap. sala e quarto -
Av. N. S. Copacabana, 314-707
— Chaves local. Tratar c| Celso
tel. 22-4708.
ÃLUGAM-SE aps. p/ temporada,
1, 2, 3 qtos,, curto a longo
prazo c/ todos pertences. Acei-
tamos reserva. Intermedia — Av,
N. S. de Copacabana, 435, sala
803 - Tol. 37-6067.
ALUGAM-SE aps. mob., p/ tem-
porada longa ou curta. Adm. Bo-
livar — Av. Copacabana, 605, sl.
1 004. Tol. 36-5565.
APARTAMENTO decorado c| luxo.
A poucos metros da praia, frente,
iard. inv. 3 s. coni. 2 q. arm.
emb. dop. moblllado, gelad. etc.
Rua Alres Saldanha, 136, ap. 601.
Al. 660 mll a taxas. Tratar 27-2541
ALUGA-SE apartamento mobilia-
do, dois dormitórios, com telefo-
ne, no leme. Junto à praia —
500 000 cruzeiros. Telefonar en-
tre 8,30 e 9 horas para 34-2082.
Dr. Jaime. Pedimos não Insistir
se não podem ser observadas ai
condições acima.
ALUGAM-SE 2 vagas a môça que
trabalhe fora com direitos — Fo-
ne 32-8066 — D. Sebastiana. /..
ACEITA-SE sócio para apartamei
to de rapazes. Posto 6. Rua Sou-
sa* lima n, 363/606.

CENTRO — Aluga-se 1 quarto a
pessoas que trabalhem fora, Rua
Frei Caneca, 298.
CENTRO — Temporada, Alugo ap.
nôvo, qto., saia, s. Clc. mobiliado,
geladeira, telefono, gás, lindo pa-
norama, lado sombra, 32-3166.

CENTRO — Alugam-se quartos,
Rua João Caetano n." 58, esq.
Pres. Vargas.
CENTRO - Alugo ap. sala, qt.,
coz., banh. e área c| tanque. Rua
da União n. 28 ap. 201. Tel.: ..
23-2801 - Sto. Cristo.
CENTRO — Aluga-se casa com
3 quartos, 2 salas. Aluguel de
300 000 — 2 meses de depósito
na Ladeira Frei Orlando. — Tra-
tar na Rua Sousa Neves n. 13
— Estado.
CENTRO - Aluga 2 aps. coni-
bons, sinteco, parsiant c| dap.
Det. 23-4074.

ALUGA-SE um ótimo quarto mob.
a casal ou 2 moças — podendo
lavar, fartura de água. CrS ....
60 000 — Rua Riachuelo n. 46
- l.o andar - 52-8476.
ALUGUEL - FIADOR com mais
do cinco imóvtis — Irrecusável.

Forneço — Solução rápida. —
Praca Tiradentes n. 9, sala 802.

Junto ao Cinema São José.

CENTRO — Aluga-sa ap. de fren-
te, quarlo, sala, separados, cozi-
rihn, área cl tanque. 'Ver no lo-
locai. Rua Carmo Neto, 224, ap.
204. Chaves no ap. 304. Tratar
B. Borges, S. A. Rua 1.9 de Mar-
ço, 4-6. Sr. Pedro.

ALUGA-SE um quarto por CrS .
70 000 cruzeiros, um mês adian-
tado — Rua Laura de Araújo n.
153 - ap. 202 - Estácio.
AlUGAM-SE 3 quartos todos se-
parados, na Ladeira João Homem,
72, Praça Mauá.
ALÜGAM-SE 3 ótimos quartos de
frente, a 10 minutos da Cinelan-
dia, a rapazes. R. Francisco fíiu-
ratorl, 108. ______
ALUGA-SE quarto a rapazes, c]
água, luz. Rua Barão de Gam*
boa. entrada 21, casa 1.
BAIRRO FÁTIMA - Aluga-se ap.
peq. c/ ou s/ móveis. A partir
de Cr$ 120 000. Rua Guilherme
Marconi, 74. Final do ônibus
Mauá-Fátlma. •
CENTRO — Aluga-s. na Rue do
Riachuelo, 247 ap. 203. Tei.i
54-1232.
CENTRO - Aluga-se è Av. Go-
mes Freire, apartamento peque*
ro, muito claro, arejado* nôvo
sinteco; Cri 120 000 mais taxas.
Exigem-se trcs meses depósito.
Tratar Yolanda, fone 22-4369.
CENTRO — Alugo ap. R. Riachue-
lo, 119, ap. 415, c| vestíbulo.
saleta;: quarto e sal* sep,, iar-
dim inverno, praticamente outro
quarto. Fiança ou depósito. Cha-
ves cl porteiro. Tratar tel.t ...
38-8148.

CENTRO, LARANJEIRAS, COPA-
CABANA - Alugo aps. c| tel.,
mob. ou nao, nestas bairros. Re-
solvo ripído. Não • temporada.
Informações no t.l. 234074.

ALUGA-SE ap. com móveis ou
sem. Sala, tros quartos frente pa-
ra o mar, com telefone. Tratar

tel. 57-5695.

PENSIONATO só para moças a
senhoras aluçja vagas mobilia*
das com refeições a partir de
Crí 60 000 - Rua Paissandu n.
219.
PRAIA DO FLAMENGO, 12 - Alu-
ga-se ap. conjugado, banheiro, co-
zinha. Base de aluguel Crt 200 000
mais taxas. Tel. 45-2851.

ALUGA-SE quarto mob., c/ rou-
pa, a um ou dois senhores do
responsabilidade. Trocam-se refe-
rencias. Ver e tratar na Rua Do-
mingos Ferreira, 192, ap. 804, até
12 horas.  

QUARTO GRANDE, frente, mobi-
liado pj 1 ou 2 pessoas respon-
sabilidade. Otimo ambiente —
Aluguel 120 mil. Rua Russel. —
Tratar 23-5431.
VAGA - FLAMENGO - Aluga-
so a uma senhora que trabalhe
no comércio — Pedem-se refe-
rencias. Tel.t 45-6098, das 8 ãs
10 h 30 m - Sábado ató às 12
horas.
LARANJ. - C VEIHO
ÀLUGAM-SE vagas para rapaz —
If?t.ar ^ua .^)ce.' 293, laranjeiras.
ALUGA-SE.um quarto por Crí .
30 000 — Rua das Laranjeiras n.
210 — ap. 506 —Telefone ....
45-9502 — para uma só pessoa.

ESTACIÒ — Pessoa admite em seu
apartamento rapazes de respon-
sabilidade. Base Crí 40 000. —
Tratar com João de 7 ás 12 pelo
tel. 31-1316. p. favor.
ESTACIÒ DE SA' - Alugamos
varies quartos, 1 sala e uma ca-
sa grande com 5 quartos, 2 sa-
lai — Na Rua Sousa Neves n. 13

RUA ALMIRANTE SALGADO, 185
ap. 102, de frente, com sala e
quarto separados, banheiro e co-
zinha. Aluga-se com vaga na ga-
ragem. Tratar lel. 25-0779.

FIADOR irrecusável p/casas e
aps. Solução rápida, reputação
ilibada. Av. 13 de Maio, 47 s/
303 •»- Cláudio, na Reglspam.

FÁTIMA — Aluga-se ap. 321
Praça Aguirre Cerda, 47, quarto e
sala conjugados, cozinha o ba-
Manuel. 23-4757.
QUARTO - Aluga-se c| dep. de
3 meses — Pode lavar e cozi-
nhar, na Rua da Gamboa r
125.
QUARTOS a partir 50, Edifício
Coimbra, e satãs grandes, fren-
te e coni., ap. 150 000 na Rua
da Gamboa, 163 — Tet. depois
do ver 58-3264.
RUA CARLOS CARVALHO, 60, ap.
811. Alugo sala, qt. sep., va*
randa, banh. completo, eoz. Ver
até 14h. Joaquim — Telefone
37-8609, de ' is 12b.
RUA DO SENADO n. 320 - ep,
407 — Aluga-se com sala > quar
to, hall, banh. • kitch. — Ver
com o porteiro » telefonar pa-
ra 32-1457.

ZONA SUL
GLÓRIA _- S. TERESA
ALUGÃ-SE o apr 401 da Rua" Cân-
dido de Oliveira n.° 52, aala, 2
quartos, banheiro, coz., depen-
dencias empreg. Chaves por fa-
vor no ap, 301.
ALUGAM-SE em hotel familiar «
residencial quartos com banheiro
privativo a pessoas de trato, com
refeições, a 10 minutos da Ca-
rioca, tel. 42-9346, Sta. Teresa -
Bonde Paula Matos, na porta.
APARTAMENTO 101 - Rua Joa-
quim Murtinho, 802 — Quarto, sa-
ta separados, ótima vista. Chaves
c/ porteiro. Tratar 22-2838.
ALUGA-SE um quarto para mô-
ças que trabalhem fora —. GI6-

Tel.í! 22-8324.

ALUGA-SE um bom quarto mobi-
liado para rapazes. Correia Dutra,
25 ¦— Flamengo.

QUARTO MOBILIADO - Aluga-
se a senhor que trabalho fora.
— Rua das Laranjeiras n. 107 •
casa 13 — ap. 101.

VAGA — Casa de família a rapaz
trabalhando fora, Rua Álvaro Cha
ves, 46 — Laranjeiras. .
BOTAFOGO - URCA
A.IUGA-SE casa com 5 quartos,
sala, dependências, quintal, va-
randa. R. Voluntários da Pátria,
375 c/VI. Tel. 26-0779. Aluguel
Crí 600 000.

COPACABANA - V.nda-s. o ap.
604 da Rua Sousa lima, 363 (Pôs-
to 6) da saleta, iala, qto., banh.,
coz., áraa com tqut. Procurar o
port. J°«*._T«]__37;7102._
COPACABANA - Ãp. moblllado,
sala, quarto, coz., banh. Ver Av,
N. S. Copacabana, 314 ap. 1202,
___-.___--..'B.. h- - 22-8520.
COPACABANA — Alugumoi na
Av. N. S. Copacabana n.° 637,
ep. 601, de sala e 4 qts. • de-
mals dependâncias. Chaves com

Fiortolro 
e tralar ná União Imobi-

lárla Ltda. — Av. Erasmo Braga,
299, gr. 503. Tel. 52-5008 - CRE-
Cl n.° 814,
COPACABANA - Quarto grando
de frente, arejado — Aluga-se
para temporada ou trânsito. Te*
lefone 57,3292.
COPACABANA - Quarto Ind.
da fundos, espaçoso, atuga-sa a
1 rapaz Idôneo — Telefono ....
57-3292.
COPACABANA - Aluga-se 6time
loia com 110 m2 sita i Rua De-
metrlo Ribeiro, 103-A. Preço con-
vldativo. Tratar na Av. Rio Bran-
co, 14 - 6.» andar. Tel. 43-9361.
COPACABANA - Alugo saleta,
qto., banh., kit. Aluguel Crí
170. R. Barata Ribeiro, 270, ap
204. Tel. 22-4374.
COPACABANA - Aluga-so o ap.
i 107 d. Rua Ministro Viveiros
de Castro, 32, de quarto . sala
separados. Preço 17Ú mll — Cha-

['porteiro . tratar KAIC -
32-—'i-1774.felfl 

COPACABANA — Alugo otimo
ap. 203 - Av. N. S. do Copa-
cabana n. 1 213 - Por 250 mf
— Chaves com o port. — Tratar
F. P. VEIGA - 42-7144 .
42-5412 - CRECI 832.
COPACABANA - Aluga-se na
Rua G. 'Carneiro, 84, o ap.
607 com sala o quarto separados,
cozinha, banheiro. Aluguel CrJ.
250 000. ' Chaves c| porteiro -
Tratar na Rua B. Alres, 90, s
707 - Tel. 52-7344.

IEMPORADA OU-DIAS - Quarto
fto. praia, c/ tarraço, v. pano-
mniicrj, 2, 3, 4 pes.ioas. Olaria

refeições, 6 000. Gustavo Sam-
paio, lj|8 - 1 101. TeL_45-7576.
TEMOS div». clientes p| / aparta-
mantos para temporada, do pra*
farâncla com telefono. Tratar.
Tel.: 44-9035.
TENHO pretendentes Idôneos p/
alugar aps. do 1, 2 o 3 quartos
tf ou sem mob. ou tel. Ligar
urgente. Tel. 37-6629.

IPANEMA -ARPOADOR - Aluga-
se na Rua Vise. de Piraiá n." 4,
ap. 608, c| sala, qt., banh. o coz.
Chaves clporteiro. Inf. ^7-4763.
IPANEMA — Aluga-se na Rua
Naicimonto Silva, 130, ap. dc 2
quartos, saleta, sala, banheiro, co-
zinha o dependências do empre-
gada. Aluguol Crí 400 mll e taxas
- Tratar no ap. 101, tal. 47-3864.

VAGA a moça, na Av. Atlântica
Posto 4, com lelefone, em ótimo
apart. por Crí 50 000. Tratar
57-4735.
VAGAS para moças com refol-
ções, pocle lavar roupa, 50 mil
cruzeiros — Telefonar para Do-
na Dora — 36-4582.

IPANEMA - Pça. Gen. o"sóri"o,
qt. o anta cf sinteco, mobflla o
utensílios, alugo 260 000. Tratar
45-5781

VAGA confortávol mob. a mftça

3. 
trab. fora c/ direitos . café

a manhã' — 50man^
Peixoto.
ap. 101

mll — Cop. B.
Décio Vilares, 229,

IPANEMA - LEBLON
APARTAMENTO - Edifício de lu-
xo com sala 50 m2, 3 quartos, 2
banh., cozinha grande, 2 quartos
serviço, tel. Interno, garagem. —
Atuga-se, onze salários mínimos,
2 anos do contrato, 2 meses de-
pósito. Rua Barão da Torra, 259,
ap. 301 — Ipanema.

APARTAMENTO mobiliado para
temporada. Roupa cama, utensl-
lios cozinha, geladeira. Amplas
acomodações pi até 5 pessoas.
Tratar 43-3932.

COPACABANA - Aluga-se ap
temporada, bem mob., c| gel.,
190 mil. Rua Barata Ribeiro, 348
— Chaves com porteiro Sr. An*
tonio - Trat. lei. 52-2796 -
Santos Bahia - CRECI 822.
COPACABANA - Alugo ap. fren-
te, c| sl. • qt. separados e deps.
completas. Ver Av. Copacaba-
na, 1 229, c| porleiro

AlUGA-SE ap. área 235 m2, Rua
Prudente de Morais, 281, ap. 101.
Aluguel 650 000 com 3 meses da
depósito. Ver no local e tratar pe*
Io tel. 42-2241, com os Drs. Pau
loou Leonel. ¦
ÃLUGA-SE ap. 1Ô1 da Rua Car-
tos Góes, 476 c| sela, qt., coz.,
banh., área c| tanque. Tratar
APSA, Trv. Ouvidor, 32, 2.° an
Í°!*_J2117 h. Tel. 52-5007.
ALUGA-SE - Solução até 

"dia 
18',

estou de viagem. Sala, 3 qtos.c/ arm.* "embutidos, 2 banhs. co*
zinha* dep:-- empr. compl. varan-
da c/ Bdrrrtr.^e garagem com mo-"
bflia ou sem. Rua Vise; Pira-
iá 174-204. Tel. 27-9707.

ALUGA-SE vaga ou quarto a duas
rnôças distintas, que trabalhem fo.
ra, em ótimo apartamento. Deta-
lhes 27-6726.
AV. COPACABANA - Quarto e
sala separados, alugamos. Admi-

stradora Proença. 52-3219
ALUGUE seu ep. com tranquill-
dade e segurança, procure pes*
soai especializado, lhe ofere tô-
das garantias. 37-6629.
ALUGO excelentes aps. de 1, 2
e 3 quartos, mobil., com televi-
são, geladeira e telefone, gara-
gem.etc. Tel. 37-6629.
ALUGO vaga para rapaz em quar-
to de frente. 45 mil. Duvivier,
28 ap. 9 — 5.° and. '

ALUGO ap. Rue Sá Ferreira, 22%
160 000 e taxas. Tel. 43-5343.

ALUGA-SE «m prédio luxuoso.»
ampla ap. com duas salas, tros
quartos, banheiro, coz., dep. dt
empregada. Ver e tratar na Av.
Copacabana n. 769 - ap. 304
— Mais informações com o por
teiro Antônio. 
ALUGA-SE quarto mobiliado pa-ra rapaz solteiro que trabalhe
fora, na Ladeira dos Tabajarat
n. 20 - ap. 201 - Telefon.
57-6453. .

AlUGAM-SE qts,, . vagas cm
Botafogo a rnôças que trabalhem
fora. Rua 19 de Fevereiro, 56 c/
16, nos dias Impares.
ALUGO a 1 ou 2 rapazes, trato.
Salão, banh., gar, «ntr. Ind. Iam-
bém outro menor* Otávio Cor-
rêa, 53 — Urca,
ALUGAM-SE vagas para rapaz de
referência. Rua Visconde Silva,
80 - Botafogo.
ALUGA-SE quarlo . vaga para
rapaz com ou sem refeição na
Rua Álvaro Ramos li. 84 — ap.
101.
AlUGA-SE quarto para < 1 aenhor
ou senhora que trabalhe fora com
banheiro pegado. Aluguel 70 000
\ R"a j? <te Fevereiro, 65, loja.
ALUGO cobertura finamente de-
corada e| bar, studium, living.,
2 quartos, 2 banheiros sociais,
dep. empreg., terraço, na Pr.
Botafogo. Tel. - 23-1169, para
marcar visita.
ALUGA-SE à Rua Voluntário da
Pátria n. 353, 1 quarto de frente
com varanda, para* 2 pessoas ou
casaL Procurar o porteiro.

AlUGA-SE ap. 316 da Rua Vo-
luntários da Pátria, 127 com 2
salas, 3 qls., 2 banhs. sociais,
dep, empregadas. Vaga garagem.
Tratar Ciyia. Chaves ap. 315.
ALUGO vaga a rapaz que traba*
lhe fora, 45-9735.
ALUGA-SE ap. Rua Marquês de
Abrantes, 168, com sala, quarto,
banh. compl., coz., área. Ver no
local das 11 às 13 horas. Tratar
Av. Nilo Peçanha, 155, Filippo —
22-8297.
ALUGAM-SE dois quartos na R.
Almirante Tamandaré n. 41, flp.
610 - Telefone 45-1465.

ALUGA-SE apto. 107 Rua Her-
menegildo de Barros, 35 hall,
sala (27 m2), sal. |. de inv. co-
pa, cor. ar. c/ tanque, arm.
embut, c/ guarda-roupas de ca-
vluna, estante.parede divisória.
Ver dia todo no local. Tratar
CIVIA, Trav. Ouvidor, 17, cl Jose-
fina, 52-8166.

ALUGUEI - FIADOR cem mais
do cinco {movais — Irrecusável.

Forneço — Solução rápida. —
Praça Tiradantes n. 9, sala 602.

Junto ao Cinema sáo José.

GLORIA — Alugam-se ótimos
quartos, pode lavar e coz,. Rua
Cândido Mendes, 581. Exige-se
deposito.
GLORIA — Alugo ap. mob., com
t.l. . geladeira, 220 mil,' Dap.
234074.
GLORIA — Alugamos na R. Ben-
iamin Constant, 60, o op. 803
de sala, qt, arm. embutidos, todo
-atapetado de frente e demais de-
pendências, aluguel Crí 250 000
mais taxas. Tratar na União Imo-
biliária Ltda. Av. Erasmo Bra-
ga, 299, gr. .503 - Tol. 52-5008
ou 42-4686 - CRECI 814.
GLORIA — Alugo op. 809, Rua
Taylor 39, saleta, sala, qt., coz.,
banh. grandes, varanda, linda
vista p| o mar. Ver 8|17h. Cha-
ves c| porteiro. Tratar R. Bue-
nos Aires. 17, 3.°, gr. 33. Tel.
31-3232.

ALUGA-SE em ap. da família 1
ótimo quarto mobiliado de fren-
te, para uma moça só — Rua
Dois de Dezembro - 45-5290.

ALUGA-SE um quarto com mô-
veis para uma môça que frafea-
lhe fora. Tratar na Rua Volun*
tários da Pátria n. 329 - Lo-
ia H.

ALUGA-SE ap. com quarto . si.
separados, de frente, novo, com
telefone, geladeira, mobiliado pl
temporada — Crí 280 000. -
36-1330.
ALUGA-SE vaga a rapaz por .
50 000 - Avenida N. S. da
Copacabana n. 1 256, ap. 201.
ALUGA-SE vaga para moça ou
aeromoça na Rua Miguel Lemos

31 - 202.

COPACABANA — Alugamos na
R. Domingos Ferreira, 63 o ap.
903 de sala, qt., coz., banh. —
Chaves na União Imobiliária LI-
mltada - Av. Erasmo Braga, 299,
gr. 503 - Tols. 52-5008 ou ...
42-4686 o ap. está mobiiiado -
CRECI 814.

ALUGAM-SE vagas a rapazes de
respeito na Avenida do Exerci-
to, 36 (Cancela) S. Cristóvão -
Tratar com o zelador ou por-
teiro.

COPACABANA - Alugamos na
Av. Prado Júnior, 330, o ap.
906 de sala, qt., banh., coz. -
Ver 'no local o tratar na União
Imobiliária Ltda. Av. Erasmo Bra-
ga, 299, gr. 503. - Tels.: 52-5008
ou 42-4686 - CRECI 814.
COPACABANA — Alugamos na
R. Domingos Ferreira, 63 o ap.
706 de qt, sala, c| sinteco, coz.,
banh, t dep. empregada — Ver
no local o tratar na União Imo-
bilíéría Ltda. — Av. Erasmo Bra-
ga, 299, gr. 503 - Tels. 52-5008
ou 42-4686 - CRECI 814.
COPACABANA — Alugamos na
Av. N. S. da Copacabana, 897,
a satã 604 comercial de la. lo-
cação. Ver no local e tratar na
União Imobiliária Ltda,, Av. Eras*
mo Braga, 299, gr. 503. Tels.i
52-5008 ou 42-4686 - CRECI
814.
COPACABANA - Môça dispõe de
vaga para uma ou duas moças
ou senhoras educadas. Inf. hoje
o amanhã, somente entro 12
14 horas. Tel. 36-1256.
COPACABANA - Alugo ótimo
ap. frente, mobiliado, têmpora-
da ou não. Hall, sala, 3 quartos,
banheiro, copa-cozinha, deps.-
completas. Av. Copacabana, 14.
Local multo sossegado. Tratar Es-
leves, 32-8902 - CRECI 937.

ALUGAM-SE quartçs. R. Siqueira
Campos. Tel.: 36-6901
ALUGA-SE um quarto 'mobiliado
— Av. Prado júnior, 281. ap.
1 016. Ver depois de 15 horas.
ALUGO qt. a môça, 25 mll, casal
55 mil, três meses depôs. Ladeira
do Russel , 89 entrada pelo Ho-
tel Nôvo Mundo.

CONFIANÇA MUDANÇA 57-7322
— 34-4389. Orçamentos s| com-
promissos.

AILTÓN — Alugo aps. mobiliados,
1, 2 • 3 quarlos, " temporada
curta ou longa. B. Ribeiro. 90|
210 - 57-1264 « 57-7599.
ALUGA-SE ótimo quarto mobilia-
do com todos direitos pl 2 pes-
soas c| referências. Inf. 37-1817,
ALUGO uma vaga mob. a sr. d.
comércio em casa de família, po-
de-se ver qualquer dia. Siqueira
Campos, 2101201
ALUGO pequeno quarto do fren-
te a 1 rapaz. 70 000. Rua Repú-
blica do Peru, 327 op. 902. Tel,
57-0072 e 36-5309.

ALUGO ap. 407 coni.. Rua Gen.
Severiano, 180. Tratar Rua Alva
ro_ Alvim, 27._Chavet _porteIro.__
ALUGO - Rua Real Grandeza,
100, op. 509, conjugado, a quem
ficar com excelentes moveis, ín-
clusive geladeira. Chaves com
porteiro.
BOTAFOGO - Aluga-se 1 quar-
to com m. para um senhor ou
casal que trabalhe fora — 120
- Telefone 25-6382.

CATETE — Pessoa só, alugo quar-
to moblllado com telefone o ba.
nheiro ao lado. Aluguel Cr$ ..
110 000, Rua Sto. Amaro, 5, ap.
603 - 22-6051.

BOTAFOGO — Quarto grande
mobiliado — modesto, para casal
ou 3 rapazes, Todos os direitos,
taxas, luz, gás ate, 120,000
adiantados. Deposito de 1 mês
exclusivamente hoie de meio-dia
ás 6, Sr. luis. Rua 19 de Feve-
reiro, 29, 1.° andar.
BOTAFOGO — Alugam-se ótimos
quartos, pode lavar e coz., na
Rua Dona Marlana, 177. Exiga-sa
deposito.

AlUGA-SE em andar alto na R.
Sá Ferreira n. 228, ap. 735; -
conj. com kitch. • banheiro —
Chaves com o Sr. Ben*. Infs.
pelo telefona 23-3368 - CRECI

286.

COPACABANA - Aluga-ae gran-
de cômodo Ind. c| banheiro com-
pleto, 120. 000 — um més em
depósito, um adiantado na Rua
Bulhões de Carvalho n. 599
ap. 20K

FIANÇA — Par» casas, lojas •
aps. Forneço, Rua Dias Ferreira
154 - Leblon. Sr. Parodi. Agenda

IPANEMA - Quarto - Alugo
com telefono e mobiliado na
praia - 42-2578.

IPANEMA — Aluga-se ap. de sa-
la o quarto seps., cozinha, érea
com tanque. Rua Visconde de
Piraiá, 4, ap. 705. Chaves no
23-A. Sr. luciano. Tratar na Av.
Rio Branco, 277, aps. 809/10.
Rlópolls Imobiliária S/A. Telefo-
ne 32-7726.
IPANEMA - Casa - Aluga-se c|
4 quartos, duas salas, garagem— em centro terreno, etc. Tra-
lar 57-2067.
PRECISA-SE de sócio para dividir
de Piraiá, 621, ap. 705. Ipa
nema.
GÁVEA - J. BOTÂNICO
AlUGA-SE - Com fiador, ap.
3 qts., sl., de. empr., próximo
à PUC. Marquês da S. Vicente,
3581303 — Diiriamente — pro
prietários - Tel.; 47-8390.
GAVEÀ — Ad., sala, quarto sep.,
banh., coz. * Rua Rodrigo Otávio,
228, ap. 112 - Chaves c| por-
teiro. Tratar 32-9930.
JÓQUEI CLUBE--- Aluga-se Cri
300 000, ap. 101 - R. Josó
Roberto Macedo Soares, 12 — 2
qts., banh. c| boxe, qt. empr,
e dependências. Inf. 26-1233 —
Chaves por favor no ap. 201.
MUDANÇAS CONFIANÇA 57-7322— 34-4389. Orçamento s| com*
promisso.

ZONA NORTE
PÇA. DA BANDEIRA —i ALUGA-SE apto. Tiiuca còm sala,'quarto, coz. banheiro e depen-S. CRISTÓVÃO

ALUGA-SE casa tipo kitchnette -
quarto independente na Rua Ana
Nóri_n. 169 — Sao _Cristóv5o -
ALUGAM-SE vagas com refeição
— Rua Newton Prado, 69 — São
Cristóvão,
ALUGA-SE ap. c| quarto e sala
separados. Contrato c| fiador. Ver
na Rua General Argólo, 72.
ALUGA-SE ep. c| 4 quartos, 2 sa-
Ias, cozinha e dependências de
empregada, contrato c| fiador. —
Ver na Rua Professora Ester de
Molo, 109, ap. 301. Largo do Ben
fica.
ALUGA-SE casa com contrato. R,
Marechal Aguiar n. 12. Ben-
fica.
ALUGA-SE o apartamento 302 da
Rua Jiquibá, 179 (próximo a Rua
Ibituruna, com saleta de entrada,
grande sala, 2 grandes quartos e
dependências de empregada. Tra-
tar no 301.
BENFICA — Casa - Alugamos.
R. Araruá, 195, próximo viaduto
c] st., 2 qts., copa e dependên-
cias — Crí 150 000 — Chaves
no local. Tratar CIVIA - Tel.í
52-8166.
BARAO PE IGUATEMI 71 - Ap,
para casal, 120 mil. Ver local.
Tratar Lonwdes Sons. Av. Pres.
Vargas 290 2.°. Tel.s 239525. R.
18. CRECI 204.

dencias de empregada. Rua Bri
rão de Mesquita, n. 502 apto,
103. ¦ Chaves com porteiro ou
tratar na Rua Senador Vergueiro,
272-D bar.
CASA TIJUCA - Aluga-sa . fa-
mtlia de trato com amplas e mo-
dernas acomodações, inclusive jar-
dim, garagem, quintal etc. Visitas
R. Carvalho Alvim, 689. Inf. tels.
22-8111 a 37-4403.
CASA em 2.° pavt. R. Dona Ma
ria, 20-A, c/ salão, 4 qts., copa.
varanda, área, terraço o demais
deps. Tôdas amplas. Tr. 22-2J38,
PRAÇA SAENS PENA - Aluga-se
um apartamento com sala, quar-
to e dependências do empregada
e área. Aluguei 200 000. — Rua
General Roca, 263 ap. 301. Tra-
tar pelo tel. 3B-9748.
PENSIONATO vaga môça fino
trato, 60 000 c| refeição. Rua Pe
dro Guedes, 15, siga Ibituruna -
Tiiuca.
QUARTO — Pessoa que trabalhe
fora — Telefone 38-1669 — Ti-
juca.
QUARTO — Aluga-se para rapa-
zes ou casat, casa família, próxi-
mo Praça Saens Pena. Tel. 48-0980
- Tijuca.
QUARTO 45 000, alugo a quem
compro a mobília que ocupa CrS
60 000. R. Matoso, 93, fds., qto.
14. Tel. 58-3264-
QUARTOS - Alugo a casais sem
filhos, pode lavar, cozinhar, depó-
sito de 2 meses, Rua .Conde de
Bonfim, 845 - Muda. 

COPACABANA - lido - Aluga-
se quarto para senhor de res-
ponsabilidade. Cartas pl 381 044,
na portaria deste Jornal.
COPACABANA - Aluga-se ap.
por dia, todo mobiliado, geladeí-
ra, TV, roupa do cama, ap.
2 sala . quarto. — Informações
36-1067.
COPACABANA - Aluga-s. ou
vende-sa ap- c/ 2 salas, 2 quar-
toi, deps empregada, c/ móveis
o telefone, na Rua Francisco Sá,
38, ap. 304. Tratar tal. 37-1100,
DESEJA alugar seu ap. para tem-
porada? Procure pessoal especia-
llzado e idôneo, que oferece to-
das garantias. Tal. 37-6629.
FIANÇA para aluguéis. Fiador gra
tit. Soluça. 24 horas. Rua Santa
Clara, 33 sala 115.
FIANÇA para aluguéis. Fiador grá*
tis, Solução 24 hora» Av. Rio
Branco, 1S5 tala 1504. Ed. Mar-
quês Herval.

PRAÇA DA BANDEIRA - Aluga-
se o apartamento 302 da Rua
Barão de Iguateml n. 46, com
2 quartos, sala, cozinha, banhei-
ro social e dependências de em-
pregada — Ver com, o porteiro
a tratar pelo telefone 43-4377.
PRAÇA DA BANDEIRA - Alu-
gam-se dois porões para residên-
cia, com direito a lavar e cozinhar

partir de CrS 45 000 com 3
meses do depósito. Rua BarSo
de Iguateml, 57.

QUARTO — Com ou sem refei-
ções p a ra casal. Tei.i 48-2730.
QUARTO — Aluga-se para casal
he Rua Félix da Cunha n. 62
Tijuca.

PRAÇA DA BANDEIRA - Aluga-
se ap. 2 salas, 2 quartos o mals
dep. 230 OOO, Rua Barão da Igua-
temi, 298, ep. 301. Chaves ap.
201 - Telefona 22-3984.
QUARTO — Aluga-se para dois
rapazes — Tel. 45-9509 — Zona
Norte_ — Praça da^Bandeira._ fe
SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-ss 1
casa com 2 quartos, sala, banh.
a cozinha por 140 000 — Ver
na Rua Tuiutl" n. 346 — Tratar
no Largo de SSo Francisco n
26 - 10.o endar, iala 1 003 -
Telefone 43-8009.
SAO CRISTOVAO - Aluga-se tl
po ap. na Rua Costa Lobo, 119
ap. 203. Tratar lel. 28-1458 —
Mateus.

QUARTOS e salas, alugam-se. —
Podo lavar*e cozinhar, desde Cr$
40 000 com depósito, Rua Moura
Brito, 19B. Esta rua começa na
Rua Conde de Bonfim, 165.

QUARTOS E SALAS - Alugam-se
Av. MaracanS, 651, sob., perto
Cine-Bruni Saenz Pena. Tratar das
10 às 12h.
RIO COMPRIDO - Alugam-se
ótimos quartos, pode lavar
coz., i Rua Aristides lobo, 247,
sob. Exige-se deposito.
RIO COMPRIDO -. Alugam-se
bon» quartos do frente pl casal
ou moças. Tratar das 6 às 12
das 13 is 15 horas na Av.
Paulo de Frontin, 447. Domin-
gos.
TIJUCA — Aluga-so ótimo quarto
mobiliado a 1 ou 2 rapazes com
referências. - 38-5045.
TIJUCA — Alugo ap. com 2 qts
sala, coz. o dependências comp.
Rua Vise. de Itamarati n. 149
ap. 403. Tratar no local.

ALUGA-SE o ap. 607 dj Rua
Tnhangá n. 27 - Copacabana .
com sala . qto. separados, sale-
ta, cozinha, banheiro completo -
— Chaves na portaria. Tratar na
Rua Acre n. 39 — sob. Telefo-
nes 43-7775 ou 37-9701, com o
Sr. MEIRA.

FIANÇA para aluguéis. Fiador grl-
tis, Solução 24 horat. Av. Rie
Branco, 185 iala 1504. td. Mar-
quês Heryaj.

ALUGA-SE na Av. Atlântica n.o
928 - ap. 706 - MOBILIADA
saleta, cozinha, banheiro e sala
conjugada — Informações c| Do-
na Lotti — 42-2296 - Rua da
Assembléia n. 104, 3.° andar.

TIJUCA - R. COMPRIDO
Alugueis? - p.ra Vasas', .ps.
forneçamos fiadores irrecusáveis.
Resolvamos rápido e damos boas
roferências nossas. Rua Migutl
Couto, 27, sala 403.

TIJUCA — Aluga-se Rua Carvalho
Alvim, 624 c| 7, 1 sl., 3 qts.,
banh., coz. Tratar Rua Antônio
Basilio, 149. Preço 180 000.

FIANÇA par. casas, lojoi . aps.
Forneço. Rua Dias Farr.lra 154 —
Leblon. Sr. Parodi.
FIADOR PARA ALUGUÉIS -
Forneço com absoluta garantia.
Soluça, rápida. Ruá Sant. Cia-
ra, 33, «al» 815.

CATETE - Aluga-se na R. Ben-
to Lisboa n. 184 — otimo ap.
para comércio — esquina do
Largo do_Machado.
CATETE — Alugo um quarto pl2 moças ou casal sem filhos, ou
senhora. Tel.; 27-8152. D. Sara.
CATETE — Aluga-so ap., sala
quarto separados, dependências
completas. Rua Andrade Pertence
n. 32-304. Cntves com portei-ro. Tratar IACOL - 31-2355.

QUARTOS E SAIAS - Alugam-se,
podo lavar e cozinhar. Rua Almi-
rants Alexandrino, 366. Telefone:
52-1557 — Santa Teresa.

CATETE - Aluga-se ap. 1 002 1
Rua Pedro Américo, 116, aala, 2
quartos, cortinas, sinteco, telefo-
ne e dependências. 330 000 e ta-
xas. Chave c| porteiro, tratar na
Pça. Floriano, 19, s. 63, 22-6408
G. V. DE SOUZA IMÓVEIS.

SANTA TERESA — Aluga-se ap.
ótimo eom quarto . sala grande
na ladeira do Castro, 189, ap.
202 — Próximo ao l. Guimarães.

CATETE^FIAMENGO
ALUGUÍIS? - Par. casas • aps.
fornecemos fiadores Irrecusáveis.
Resolvemos rápido • damos boas
referências nossos. Rua Miguel
Souto, 27, sali 403.
ALUGA-SE casa tipo ep. 1 sl.,
2 qts., benh. c/boxe e ch. .16-
tricô, coz., área c/tanqua e 2
varandas, R. Santo Amaro, 175,
e/2, ap. 201. Tratar no 162.

DUAS VAGAS para môça, amblen-
te familiar. Correia Dutra, 47,
ap. 1 OOh
FLAMENGO - Quarto ent. banh.
indp. alugo senhor ou moça. R,
Vise. Cruzeiro 150-504. (ant.
Marq. de Abrantes, 66),

BOTAFOGO - Aluga-se residên-
 _ ... Independente pa-

ra casal. Rua Dona Marlana, 173.
BANCÁRIOS a universitários, sol-
teiros. Ótimos aposentos com to-
do o conforto, no melhor ponto
de Botafogo. 100 . 110 mil. Sr.
Passos - 26-8185.

APARTAMENTO temporada, Co-
pacabana, aluga-se, comportando
4 pessoas, finamente* mobiliado.
Posto 5, composto de saleta,
quarto, sala e demais dependen-
cias. Tratar pelo tel. 27-4557.
ALUGUÉIS -Fisdor? - Dou •
V. S. o. m.lhor.s fiador.s do
Ris. Hon.stid.d. . rapid.z. Rua
M.xlco, 74, «ala 1 103.
ALÜGÓ até Dezembro apto. mob.
a casal da trato ou lenhor ido-
neo. Inf. 47-7363.

GARAGEM — Alugo voga, entre
Siqueira Campos e Figueiredo
Magalhães. Falar com Sf* Cam-
pos. Tel. 37-7275,
LEME - Aluga-se um amplo qto.
de frente, com telefone, junto a
praia. — lnform. pelo telefonei
37-0926.

BOTAFOGO — Aluga-se ap. de
frente c| sala, 2 quartos, cozinha,
banheiro, dep, empregada — Pre-
co: 300 000 — Ver na Rua-Gui-
íhermlna Guinle, ,18, op. 501 —
Chaves c| porteiro. Tratar tel.
43-6350.
BOTAFOGO - Alugam-te doll
quartos, sala e dependenclas, —
vaga na garagem — 320 000 «
taxas — Rua de Assunção n. 450

ap. 303 — Chaves com o por.
teiro - Telefon. 26-2571.

FLAMENGO - Aluga-se na Praia
do Flamengo, 322, Edificio Flori
da, apartamento duplex, todo ata-
pelado, com quatro quartos so-
ciais, . ar condicionado em três,
dois salões, sala de almõco, de-
pendências duas empregadas, te-
lefone « garagem. Chaves na por-
taria com Sr. Arminlo. Tratar c/
Genaro, tel. 27-7724. _^

BOTAFOGO — Alugamos na R.
Principado de Mônaco,-68; o ap.
102, de sala, qt., coz., banh. Tra-
tar na União Imobiliária ltda. Av.
Erasmo Braga, 299; gr. 503 -
Tels. 52-5008 o» 42-4686 - CRE-
Cl 814....
BOTAFOGO - Aluga-se ap. 201.
Rua S. Joio Batista, 21, sala, 2
quartos e dependências, Chavas
Sr. André, tratar Pça. Floriano.
19, s. 63, tel. 22-6408, G, V.
de SOUZA IMÓVEIS.

ALUGO quarto . vagas a rapa-
zes. Rua Bolivar 61 apto. 703.
6.° andar — Copacabana.
ALUGO quarto bem mobiliado,
banheiro priv. casal ou senhor
distinto. Republica do Peru 72
apart. 814. Esq. Av. Atlântica.
AIUGO APARTAMENTO casal ou
2 rapazes. 2 mesei adiantado,
Copa. 47-3489,
AlUGA-SE um quarto frente, ca-
sal ou solteiro, tem telefone. -
Rua Barata Ribeiro, 402, ep. 201
ALUGA-SE vaga môça c| direitos.
R. Raul Pompéla, 195, ap. 303-
ALUGA-SE - Barata Ribeiro, 185,
ap. 607. 2 quartos, living, depen
dencias completas. Tel- 36-3922
ALUGA-SE vaga na garagem. Rua
Hilário de Gouveia, 126. Tratar
no ap. 201. Tel.; 37-6314.

IEME - Alugo mobil., 2 laias,
l quarto, coz., área, W. C. de
empregada, gelad., sinteco, m.
claro, v| mar., com ou sem ga-
ragem, ótimo, na Rua Gustavo
Sampaio n. 520 - I 201, Tel.
57-2716 - 42-1313. Chavei na
portaria
MUDANÇAS- 10 000 a
hora. - Tels.: 34-1321
e 29-9185 — Saens
Pena. (B
OTIMO ap. il., 3 qti. grdi., jar-
dim de inverno grd, coz., banh.
em mármore, tel., gar.< demais
deps. Vista p| o mar. R. Belford
Roxo, 40, 902. 57-6611.
ÓTIMO APARTAMENTO - Sala,
2 qts., coz., banh., érea tanque,
deps. empreg. Ver Ru. Maestro
Francisco Braga n. 235, ap. 204
- Porteiro. 37-8609, de 9 ai 12h.

ALUGA-SE ap. de dois quartos,
sala o dependências, todo bem
arejado e 'com sol. Por Cr$ ...
200 000. Rua Eliseu Visconti, 203
— Informações no ap. 202. Tel.
32:8631 -¦ Rio Comprido.
ALUGA-SE uma casa c| 2 quartos,
2 salas, área, despensa e .demaisdependências. Trafar no local. R.
São Francisco Xavier, 708; •
ÃIÜGA-SÉ ap. tte.7~2 qts., 1 tf.,
dep, emp. R/a Maior Ávila n.°
62, ap. 301, «sq. Pça. S. Pena.

TÍJUCA - Aluga-s» casa CrS ..
90 OOO a jaequena família, 'pref.
adultos, nao podendo usar ap.
eletrodoméstico — Rua SSo Mi-
guél n. 280 — casa 3, com o Sr.
DeoIindo._ _ 
TIJUCA — Aluga-se um quarto a
casal íem filhos. Rua Carmela Du-
tra n. 82. Tratar com D. Maria
junto, no n. 80.

ALUGA-SE ap., sala, 2 quartos,
banheiro, cozinha e dependências
d» empregada completas, na Rua
Conde de Bonfim, 170, ap. 504.
Chaves com o porteiro. Tratar em
João Fortes Engenharia S/A. —
Seção de Administração de Bens.
Rua México, 21, grupo 202. Tels.
32-3929 . 22-2215.

TIJUCA — Aluga-se grande quar-
to com pia, água corrente a casal
sem filhos. Tratar com D. Ollvie.
Rua Delgado de Carvalho, 46.
TIJUCA — Aluga-se uma sala de
frente a casal sem filhos. Rua
Heitor Beltrão, n. 51, com o Sr
Valdomiro
TIJUCA - Aluga-se ap. 202, Rua
Itacuruçá, 59, 3 qts., sala, banh
social, varanda, acomod. de em-
pregada, área serv. Ver 13 às
17h. Chaves no 301 fundos. —
Tratar Rua Teófilo Otoni, 117,
3.Q - Tei.i 43-8132.

AlUGA-SE ap. de frente, sala, 3
quartos, banheiro, cozinha « de-
pendências de empregada com-
pletas, na Rua Uruguai, 234, ap,
601. Chaves com o porteiro. —
Tratar em João Fortes Engenharia
— Rua México, 21, grupo 202 -
Seção de Administração do Bens.
Tels. 32-3929 » 22-2215.

TIJUCA - Alugamos na R. Vis-
conde de Figueiredo, 24, o ap,
403 de sala, 2 qts., coz., banh.
Ver no local e tratar na União
Imobiliária Ltda. Av. Erasmo
Braga, 299, gr. 503 — Tels.: ...
52-5008 ou 42-4686 - CRECI
814.

ALUGO — Um quarto a casal sem
füho, ou môça, 2 meses dep. Ba-
rão de Itapaglpe 90 — Marlene,

TIJUCA — Casa, aluga-se, 9 cô-
modos. — Garagem. Rua Max
Fleiusa, n. 19. ¦

ALUGA-SE um apartamento de
quarto a sala conjugados, ba*
nheiro . kitch. Rua General Roca
n.° 440 — Praça Saenz Pena

PARTICULAR aluga ap. moblllado.
3 qtos., sala, garagem depi. —
Aluguel 550 000 mals taxas. Ta-
lefone 37-0549^

ALUGA-SE em apartamento um
bom quarto è senhora que traba-
lhe fora . que dô referenciai. -
Tijuca 28-4149.

BOTAFOGO — Aluga-se apart. e/
sala, 2 quartos, cozinha, banhei-
ro e banheiro do empregada, Rua
S. Clemente, 95, ap. 606. Chavas
com o portei ro._Tratar 46-2816

ALUGA-SE em hotel familiar sa-
la frenta • corr. elevador, tel.,
água corrente, boa comida para
casal ou 2 pessoas de trato. —
Machado AssÍ6, 26 — Telefone:
45-8177 — Flamengo.
ALÜGAM-SE vagas p/rapazes de
fino trato. Rua Arthur Bernardes
n.o 11 

"— Calete.
ALUGO — Flamengo, vagas o mo
ças -quo dô referencias, qto. de
frente, ambiente familiar. 32-3295
c| Marlene, 45 000.

FLAMENGO - Aluga-se* ía. loca-
ção, 1 por andar, Av. Osvaldo
Cruz, 139, ap. 402, sala dupla, 3

auartos, 
2 bans., armários, amplas

ependências, garagem. Cnaves na
portaria. Tratar Predial Imóveis.
Rua México, 119, tel. 52-3752.
FLAMENGO - Aluga-se na Praça
Josó de Alencar, n.° 5 o ap. 502,
com 2 salas, 2 quartos, 2 banhei-
ros sociais, cozinha, garagem i
dep. de empregada. Chavos no
local e tratar pelo tel. 52-5008 ou
42-4686. - CRECI 814.

AlUGA-SE no Catete na Rüa
Silveira Martins n. 147, ap. .
613, com quarto, sala, cozinha
benheiro completo com sinteco.
— Aluguel Cr$ 220 000 • taxas.
Tratar tel. 22-0798, na Avenida
Almirante Barroso n. 90, salas .
910 e 912.
ALUGA-SE uma vaga para rapaz— Exigem-se referencias na Rua
do Catete n. 206 - aj. 301.
ALUGO dois quartos conjugados
a casal. Ambien-e familiar. Rua
Correia Dutra n 47-1001.

FLAMENGO - Ap. aluga-se de
quarto a sala sep., varanda fech.
coz., banh. completos, na Rua
Dois de Dezembro n, 35 — ap.
407.

ALUGA-SE lindo ap. frente, qto.
sl. separado, sinteco, ar refrig.,
|. de Inverno, banh., kith., per-
lianas. 220 000 maii taxas. Rua
Barata Ribeiro, 669, ap. 102. —
Tratar 364)788. 5 aps. por an-
dar. Contrato- I ano. Fiador idô-
neo. ________________

QUARTO mob. frente, a cava-
lheiro ldêneo, 60 mil. Vaga, 30
mll. 31-8697. Copacabana ¦

PRAIA DE BOTAFOGO, 484, ap.
303. Alugo, qto., iala lep., dep,
completas. Chavei com porteiro,
iiepoiito 3: meses.
RUA DA PASSAGEM n. 78
ap. 203 — Aluga-sa coniugado
grande, com cozinha o barftietro
grande. CrS 200, depósito de 3
meses - — Chaves no local com o
Sr.-Ar! — Resid. ou comercial.

ALUGO quarto mob. c| banheiro
indep. do fundos pl senhor c]
lib.rd.d.. tarai. Rib.iro, 13,
ap. 502-
BONS FIADORES - Of.r*ço pai.
aluguéis «m tida Guanabara. —
Praca Floriano, 55 i| 101 — Cin»
l.ndii. T.ls. 224)449 . 32-6264.

URCA — Aluga-se um aparta-
(vento com sala, um quarto e um
apartamento com sala, '2 quartos
dependenclas de empregada. —
Tratar na Rua Cândido Gafr. n.°
134 - URCA - Telefon.
46-3994.
URCA — Qto. iunto praia. Telafo-
ne 26-0470.
LEME - COPACABANA

FLAMENGO - Aluga-se apart. de
3 quartos, 1 sala, banh. compl.,
coz. com área, na Rua Visconde
de Cruzeiro, 150, ap, 201. Tratar
na Av. Rio Branco, 277, grs.809/10 - Rlópolis Imobiliária b.
A. - Tel. 32-7726.
FLAMENGO — Aluga-se o ap. 705
da Rua Paissandu, 162, de sala
e quarlo coniugados. Aluguel 200
mt) mais taxas. Tratar na Av.
Rio Branco, 277, grs. 809/10 —
RiópoÜs Imobiliária S/A — Teie-•one 32-7726.

ALUGAM-SE para temporada cur
ta ou longa, ótimos aps. mobi*
liados, com geladeira, utensílios,
roupa de cama etc Basimar Ltda.
- R. Barata Ribeiro, 90, conj.
203 - Tels.. 36-2972 « 36-3822.
ALUGAM-SE aps. temporada cur-
ta a longa, 1, 2 e 3 quartos,
mobiliados cj todos pertences,
temos dezenas a sj escolha do
Posto 1 ao 6. Basilio & Cia. Rua
Barata Ribeiro, 87, sala 202. Tet.
37-1133.

BARATA RIBEIRO, 200, op. 1 132,
%., qt, sep., coz. «tc. Alugo 230
mll a tax. 32-2687, das 8-10 .
14-16. Chaves no 1 144.

QUARTO — Moça divide com ou-
tra que trab. fora. Rua Anita
Garibaldi, 14 aplo. 302. T.lefo-
na 57-8130.
QUARTO MOBILIADO - C| va-
randa, pj casal que trabalhe fora
e outro menor, ere|ado, sossega*
do. Tel. 36-0569.
QUARTO — Aluga-se peq., |un-
to à praia, mob., com roupa da
cama a moça resp. que traba*
lhe fora, 60 000 com café, na
Rua Barão de Ipanema n. 15
ap. 401.

ALUGA-SE quarto a rapaz ou a
moça na Rua Marquâs de Valen*
ça n. 124 — Tijuca.
ALUGAM-SE 2 belos aps. a casal
s/f llh. c/q. I. sep. c. b. Cr$
142 . 148 mil e chalé and. cobert
c/c). I. lep. ótimo p/Ateller pin
tura, CrS 119 mil, garag. 50 mil
R. Condeuba-43 - Tal. 38-8966,
Usina — Tijuca.
ALUGA-SE ap. com 2 quartos, 1
sala, cozinha e dependências de
empregada. Contrato com fiador
— ver na Rua Conda de Bonfim
n.o 59.

TUUCA — Aluga-se casa grande
de 3 andares, reformada, na R.
Barão de llapagipe n. 306. —
Tratar na Rua Senhor doe Pas-
sos n. 250.

ANDARAl - GRAJAÚ -
VILA ISABEL
ALUGA-SE apartamento nôvo, In-
dependente, 2 quartos, tala, dep.
completas, grande irea. Edifício
com garagem. Rua Ernesto de
Sousa, 34 ap. 403;
AlUGA-SE ótimo ap. c/2 salas,
3 qts. a dep. Rua Gurupl, 110 -
ap. 302. Ver ds 2a.-f a sáb. c/
zelador, d. 12 és 17h.
ALUGA-SE quarto.
Alencar n. 23.

Rua Oto do

ALUGA-SE quarto a casal pl la-
var e cozinhar, ambiente faml-
liar. Ver de 12 és 17 h. Rua do
Bispo, 210, ¦

ANDARAl - Alugo ap. 2 qtos.,
sala, coz., banh. e dep. emp. —
Ver na Rua Ladislau Neto, 19 —
101. Chaves p/ f. c/ porteiro.
Tel. 52-9052. CRECI 835.
AlUGA-SE ap. c/2 ou 3 qts. etc.
Ver Rua Porto Alegre, 84 ap,
201 — Chaves no 78.

COPACABANA - Pompa» lourai-
ro, ft ap. 202, alug. 2 lis., S
ata, 2 banhs., garg., Crf 
700 000. ChavM com port.irs. —
Tratar cam proprietário na Rua
Nascimanto Silva 303, ap. 201 «u
tal. 57-516».

QUARTO mobiliado para senhor
de Idade. Rua Sta. Clara. Tel.
37-6240 - Das 15 és 20 horas.'
QUARTO - Mob. .tapetado, aju.
ga-se om ap. luxo, temp. ou nio.
Tratar 36-2917 ou 36-3549.

AlUGA-SE bom quarto a casal.
Ambiente familiar. CrS 80 000.
Rua Maie lacerda, 221. Pod. la-
var . cozinhar. .

COPACABANA - Ap. 405 da
Avenida N. S. de Copacabana
n. 1 032, da frent. com quarto
• sale separados, banheiro com-
ploto o kitchnette — Chaves na
portaria o tratar com Luís Beltrão
na Rua da Assembléia n. 38 —
loia - 3l-0755_._
COPACABANA - Alugo ap. no-
vo com garagem etc, Barão da
Ipanema, próximo h prata. Tel
36-4610.

SENHORA tem apartamento mo*
biliado deseja encontrar moça ou
senhora que trabalhe foro para
morar luntas — Telefon. 
27-3002.

AV. RUI BARBOSA - Alugamos
ep. de luxo temporada. Adminis
tradora_ Proença ltda. 52-3219.
ALUGA-SE quarto mobiliado a ca-
«al. Rua Paissandu, 264, cl 2. FLAMENGO -~Aluga-se "ãp

ALUGA-SE um quarto duplo pa- í*t£., saia com sinieco, garagem ej ALUGO ap; C-01 (cobertura) da
ra 1 ou 2 rapazes em casn de fa- dependências cr-mpletas. — Rua Rua Cinco de Julho, 218, da 2
milia de respeito, Rua Machado Paissandu n. 40ô/103. Chaves c/ qts., sala e demais deps., ga-
de Assis, 20, 2." andar. — Fia- porteiro. Tratar IACOL — Tel.lragem. Crí 380 000. Tratar tele-
mengo. 31-2355. fone 13-7991.

ALUGA-SE vaga à m6ca de fa-
_ mlMa. 47-9788.

COPACABANA - Quarto a sala
seps., quadra da praia, tina-
mente decorado, pe!ade:ra, IV e
telefone - Tratar tri. 27-3970.
COPACABANA — Meio andar co-
mercial, 3 salões de frente, 2 sa-
tas amplas, 2 banheiros sociais,
pia marmorizada, fogão, ponto de
duas mãos de transito, Av. N. S.
Copacabana, 1 120, ap. 1 001 (em
cima do Banco da -América). CrS
800 000. Chaves porteiro luis.

RUA REPUBLICA DO PERU n. .
238 - ap. 901 - Alugam-s. 2
quartos,. sala c dependências cl
armários, tapetes o cortinas —
CrS 430 000 e mais taxas - Ta-
lefone 36-0398

SENHORA em seu apartamento,
na Avenida N. S. de Copacaba*
na n. 836 — ap. 1 105 aluga
vaga com todos os direitos, a
uma maça — Preço a combinar.
SALA QUARTO SEPARADO
Alugo ap. c/ btnh. completo,
coz. c/ fogáo forno, armários
embutidos, depásito malas. Ver
Praça Edmundo Bittencourt n. 85.
Porteiro
TEMPORADA - Alugo, Av. Co
pacabana, frente, quarto, sala,
mobiliado c| geladeira. Tratar tel
28-6284. Dr. Sérgio.

ALUGA-SE sobrado com quatro
quartos, lata • demais dependên-
cias, servindo também para salas
comerciais, è Rua Professor Vala-
dares, 66. Tei.i 38-3729.

ALUGA-SE apartamento tipo ca-
sa, 2 quartos, sala, copa, cozi-
nha, sinteco, de frente, 260 mil.
Espírito Santo Cardoso n. 275 ap.
201. T.l. 38-2720.
AlUGA-SE ap. 102 da Ru. Gue-
des Pinto,' 21, c| 3 qti., iala,
banh, compl., coz., érea cl lan.,
dep. tmp., area fundos. Ver no
local. Tratar Av. Nilo Peçanha,
155 i| 525 - Filippo.
ALUGO quartos, pessoas i| crian
ças (cl dap.) . uma casa em fun-
dos de prédio c| sl., qt. etc. R.
Conde de Bonfim, 84 até 12 h.
Tel. 54-1147. _
ÃLUGA-SE moradia" térrea sl-, 2
q*„ base 190 mll. Rua Pereira
de Almeida n. 6. Tel. 57-8914.
ALUGO ap., 2 qts., sala, depen.
dencias de empregada, edifício
com elevador. Rua Aristides Lô-
bo n. 751204 - Tel. 28-9136 -
CrS 290 000.

AlUGA-SE um quarto mobiliado
com telefona . café da manhã ;
um casal do velhos ou uma se-
nhora idosa — 38-2373 — Sr.
Osvaldo — Grajaú.

PAGAMENTOS — A Secretaria de Pl- panhetros do partido, mas em que tam-
mimças paga hoje os servidores do bém no Bra.sU se sucediam os suces-
lote 6. *** O Bainco do Estado da Gua. sos de Lamartine Babo, Carmem Mi-
inabara credita em conta hoje, em randa. Almirante, Chico Alves e ou-
agências, os vencimentos,dos servido- tros. Winston Churchill, Shlrley Tem-
res do Estado (lote 6), aposentados da pie, a famosa dupla de O Gordo e o
Viação da Diretoria) da Despesa Pú- Magro, Stan Laurell c Oliver Hardy,
blica O.» dia) e Refinaria de Man- Claire Trevor, Charlie Chaplin, Vicen-
guinhos. te Celestino, Bing Crosby, Jean Craw-
NAVIOS — Chegam hoje ao porto ford, Luigi Pirandello, Charles Lau-
Argentina, americano, de Buenos Ai- ghton, Clark Gable, Errol Flynn. OU-
res Montevidéu e Santos, para Bar- via de Havilland e Josephine Baker,
bodos San Juan € Novai Iorque, e sao algumas das vozes que ilustram
cargueiro Buenos Aires, do Sul. gg <_*3 £«*.HISTÓRIA — Dia 14 de outubro do «mbuto -- Começa dia 20, numa
1832: Samuel Morse inventa o telé- Pr°m°«a° ^^TITDTO BRASILEI-
grafi elétrico. RO D5 DHUSITO FINANCEIRO, um
TRENS — Para prosseguimento dos curso de conferências sôbre a recente
trabalhos de carregamento e coloca- R^°ií"a Tributaria aprovada pelo
cão de nova ponte no Viaduto de, Fi- Congresso Nacional. As palestras, que
Vieira ^Melo toam determinados ggSj^.» °f A^eclos Jurídica .
ls sèBÍitotes interrupções: dia 14, das EconoinloM do Sistema Tributário Bra-
8 i_ 16S a Unha i (descida); dia *l,le'ro' cs>rao a <^S° dos Professores
^(sábado)TdasT>^àsVhoras do ^Sy&^^^'T^ Z*dia 17 (segunda-feira), ficarão inter- j™°a Canto e Gérson Augusto da
rompidas as linhas 1 é 2, sendo que os Espeg — A Fsrnin rir, «„-„¦„„ ¦_,.,,,!¦

rnmãÊÊm^ £»" »»
rí.7 Hoie sextaS faltará' luz Financeif,a • «te Noções de EstatísticaLUZ — Hoje, sexta-mia, iaiiaia mz será reallzada no di 22 ô „ hnos locais seguintes: Zona Sul - No na ESPEG> 0 

° "^±(-0; 
rlpv',f'Catete, entre 7h30m e 16 horas, Ruas comparecer com 30 minutos df ante-Cruzeiro do Sul e Tavares Bastos. Zo- cedência, munidos de cartão de l£na Norte - Na T juca e Alto da Boa crição, de documento de identidade .Vista, entre 6 e 18 horas, Ruas Co- d0 èaneta-tinteiro, esferográfica (tin!mendador Gerváslo Seabra, Boa Vista, ta azul ou preta) ou de lápis tinta Fo-Ferreira de Almeida; Visconde de ram prorrogadas as inscrições porãoBeaupsire, Amado Nervo; Avenidas Concurso de Fresista para a Superin-Edson Passos; Estradas da Tijuca, das dência de Transportes e Comunicações

Furnas, do Biguà, do Maxacaí, Itapi- do Estado — até o dia 21 de outubrocuru, das Canoas, da* Pedra Bonita, da no horário das 8 às 16 horas SòmentáGávea Pequena, Rita da Costa, da Vis- candidato do sexo masculinoe que teta Chinesa, Chapeco, do Batui, da nha até 39 anos poderá inscrever-se
Paz, do Açude, da Cascatinhaj, Velha Documentação necessária* duas fotosda Tijuca e Praça Afonso Vizeu. Su- 3x4 de frente, datadas, sem chanéubúrbies da Central — Em Jacarepa- Titulo de Eleitor e Cr$ 840 era selos
guá, entre 7 e 16 horas, Estradas Ja- de expediente do Estado da Guanaba-
carepaguá e Curipós. Em Padre Mi- ra. A ESPEG funciona na Avenida
guel, entre 8 e 16 horas, Ruaa Barão Carlos Peixoto, 64, Botafogo, Túnel Nô-de Plraquara, Limites, Oiapock, Ma- vo. *** a prova escrita Especializada
ria de Carvalho, Francisco Real, Ibi- para contratação de Engenheiros Ele-
tuva, Cajaíba, Muniz e Sousa, Tupia- tricistas e de Eletrotécnicos para a Su-
çu, Professor Clemente Ferreira, Mu- perlntendêncía de Transportes e Co-
rundu, Assuruá e Avenida de Santa municações do Estado, será identifica-
Cruz.' *•* Dada a rapidez que oferece «a no dia 22 de outubro, às 9 horas,
o serviço de atendimento por telefone na ESPEG. A vista de prova só será
vem diminuindo a afluência de consu- dada mediante apresentação de do-
midores aos balcões da S.A. do Gás jumento de Identidade e do cartão de
para íazer pedidos de inscrição e de mscnçao.
desligamento de gás. Dos 8 828 pedi- CONCURSOS — O DASP comunica
Idos registrados em setembro último, que estarão abertas no Estado da Gua-
mais de 60% foram feitos através dos nabara entre 19-10 a 3-11 as inseri-
telefones 23-6306 e 23-5305. ções para os concursos de Fiscal de
POSSE — No Hospital Estadual Mon« Aeroporto, Marinheiro e Pedreiro e
corvo Filho, tomou posse ontem o nô- de 17 a 31 do corrente, para Motorista
•vo Diretor, o médico José Afonso Zu- do Serviço Público Federal. **• Terão
gliani, em substituição ao Dr. João Início no Estado da Guanabara, no dia
Batista Aguiar de Sequeira, cujo afãs- • 23, às 8 horas, no Liceu de Artes _
tamento deveu-se ao imperativo da Ofícios, na Rua Frederico Silva, 86,
Lei Eleitoral, uma vez que é postulan- fraca Onze, as provas escritas de Ca-
te a um cargo eletivo. -talogaçao e Classificação para Biblio-
CONFERÊNCIA — No Centro de Es- *eca,rí°' Escrita Geral de Conservador
tudos Prof. José Oiticica (Av. Almiran- üf M^e,u <Jo s- ?¦ F- f Matemática
te Barroso, 6, sala 1101) será realizado PJ-ra Calculista, de Geodesia do I.BGE.
hoje,'às 20h 15m, uma palestra do Prof. _ "«* £<. as 12 horas na Escola de
Paulino Bressan, sôbre Tipos Psicoló- ie"is°„^1jc0 ~ 

^tér o da Fa-
gleos na Vida Diária. Entrada fran- &**,^^^-^a?:ldentlfic^^a
oueada ao DÚbllco provas Escrita Geral e Escrita Especi-
HOMENAGEM -Amanhã, ria Escola !£__i___a£M__«S «7*» 

^e £d-Comercial México, na Rua Mariana, "'v 
&X™Z,v C'°Ml d° D?"

148, em Botafogo, será homenageada reunm?> S^'. ,n ,a ex-diretora do turno noturno, Sra. g5?S?2£--£?£*&„àsrf %*"??*?Sílvia Cardoso, aposentada há um mês, gffi_3__?fe'feJa"e'r° 
da Sociedade

r^fan^ ""^ * '^° *" St^|gg
pfS 

- A Escolinha de Arte Jg 
«? 
S^S^SÍ£Girassol esta organizando os cursos pela A ência Judalca d ^»|seguintes de artesanato: de maquete, O Secretário-Executivo proferirá, tam-

Eel° ,?r^°r« Feí'J\and° yfet(torl* f "ém, a conferência Jerusalém, Hoje eFaéuldade Nacional de Arquitetura; de Amanhã. A entrada é franqueada aocestaria, pela Sra. Maria do Socorro público, "<* 
««

• Cavalcanti; dé tapeçaria e estamparia, DECRETOS — O Presidente da Renú-
pela Sra. Noemi Flores. Inscrições na blica assinou decretos, na AeronáuticaRua Maria Quitéria, 68, 1.° andar, considerando promovido ao posto de'Ipanema. Tenente-Brigadeiro, o Major-Brigadel-RADIO — O Conselho Nacional de ro Miguel Lampert e transferido paraTelecomunicações recebeu da Secreta- a reserva da FAB no de Marechal-do-
ria-Geral das Relações Exteriores, a Ar, por contar mais de 35 anos de efe-tabela de horários de programas da tivo serviço e haver servido em zonaRádio Japão em língua portuguesa que de guerra; promovendo ao posto deé a seguinte: de segunda a domingo, Brigadeiro, com transferência para ade 6 às 6h 50m, hora oficial de Brasi- reserva no de Major-Brigadelro, o Cel.-
lia para todo o Brasil, nas freqüências Av. Luís da Gama Monteiro, nas mes-
9530 kHz (31,48 metros), 9765 kHz mas coiidições; no posto de Tenente-
(30,72 metros) e 11705 kHz (25,63 Coronel, o Maj.-Av. José Bergano da
metros). Silva, e promovendo ao posto dé 1."
BENEFICÊNCIA — As oficiais enfer- Tenente, com transferência para a re-
meiras da Força Expedicionária Bra- serva, os Suboficiais e Sargentos que
sileira promovem dia 27, no Copaca- se seguem: Dirço de Brito, Alberto
bana Palace, um chá em benefício do Peyrer Monteiro, José Rastell, Hum-
Natal dos expedicionários que toma- "berto Carlos Magalhães, Widon Hera-
ram porte na Componha da Itália, na cllt° de Mendonça, José Teixeira Gori-
II Guerra Mundial. D. Iolanda Costa Çalves, Amauri Pezzuto, Vaidemar San-
e Silva será a patronesse. tos Teixeira, Carlos Carlini e João Ba-
OLIMPÍADA — Amanhã, às 15 horas, tlsta Leal e no posto de 2.» Tenente,
no Estádio do Vasco da Gama a III !_,5Lsar?entos José Estevam da Silva
Olimpíada do Departamento de Assis- * ";h0> Manoehto Bispo dos Santos, Joa-
tência ao Menor. S. »uiu de Fleltas> J°sé Teixeira
MEDICINA — No Hospital Universi- 'Plre,s;. ful>ens de Oliveira Assis, Jor-
tário Antônio Pedro, em Niterói, o mé- g? X.lslía,11deTT:Llma' Fausto Mariano,

.dico Jacob Rubisteln está ministrando lL^gl'*,_P?w H°uajss, Washington Pe-
um Curso de Reumatologia, que prós- í®?%M?íra e Jo5é Fernando dos San-
seguirá no dia 17, às 14 horas, com uma tos uastro-
aula sôbre Espondilite Anquilosante. JORNADA — A fim de melhor dis.
As demais aulas versarão sôbre Lúpus tribu"' os assuntos referentes à primei-
erltematoso sistêmico, no dia 19, às 13 XJ- «SaPa da HI Jornada do Serviço de
horas; Esclerodermia e dermatomiosi- Saúde da Aeronáutica, promovida pela
te, dia 24, às 14 horas; Angeite necro- Academia Brasileira de Medicina Mili-
sante, dia 26, às 13 horas; Gota, dia 7 ™r> f°} antecipado para as 13 horas do
de novembro, às 14 horas; Artroses, dla ,L7i ° W? dos *rabalh°s- Ficou
dia 9. às 13 horas;'Síndrome Sjoguen- «solvldo, ainda, que cada conferencis-
Reiter-Hidro, dia 14 de novembro, às *l*S*f«?áT0.-de "W* paVa
14 horas... Hoje, às 10hl5m.no audi- apresentação do tema escolhido, com

Jogia Aloíslo de Castro, Rua David rnKstTOKArftTrs rn.nA_ _ „_,¦
Campiste, 326, 9.» andar. Sessão Clí- ££K£A ftte_7 nf Guanabaranica do Centro de Estudos, obedecendo 52S2K£ «_?a_t__l SS"à seguinte Ordem do dia: 1.» Parte: S? £¦ "» £"SSm2S__3»_____
Cardlopatia congênita cianótica. Ava- SStoKsl_K^Í_SrtS_^Si«d2?
Ilação pós-operatória: Dr. Ari Matos; gSSfe S^lSTSSStS3â__Stot_SlCardlopatia congênita cianótica, Dra. dente da Estrada^ engenheiro AntônioRachel fnltcowski. 2.» Paíte: Insufl- Henrique Alves ^ ^ilhena( manteveciência Mitral. Dr. Augusto Bozza... contato, através de seus representantes,Começa dia 17, o Cura> Anual de An-, com M carteiras das Caixas Econômi-
giologla, no qual serão debatidos os cas dos atados do Rio, Minas Geraismais importantes problemas relativos e são Paulo, para que sejam extensi-às doenças vasculares. As aulas serão VáS tais vantagens ao pessoal lotadorealizadas às 2.», 4.a e 6.*Meiras, às naqueles Estados,
horas da manhã no anfiteatro do 3.° NOBEL — O Prêmio Nobel alemão deandar daquele hospital. Informações, Física Nuclear, Dr. Rudolf Moesabauer
programas e Inscrições podem ser obti- chega aó-Rio domingo, às 6h20m pelados na Seção de Angiologia do Depar- Lufthansa, a convite do Itamarati e
tamento de Medicina, também no 3;° da Academia Brasileira de Ciências,
andar, pela manhã, pessoalmente, ou para pronunciar conferências nas Uni-
pelo telefone 54-2010, ramal 27. versidades do Brasil, Brasília e São
MUSICA — A Rádio Ministério da Paulo.'
Educação e .Cultura apresenta hoje, às ELEITOR — Em Niterói, o Cartório da
21h 30m, A História em Discos, pro- 23.» Zona Eleitoral, na Rua Visconde
grama que no momento está focall- de Itaborai, funcionará também aos
zando a década de 30, época em que sábados e domingos, de 9 às 17 horas,
Hitler mandava liquidar alguns com- até às eleições,

GRAJAU - Alugo ap. 104. Rua
Teodoro da Silva, 981, perto Pça.
Malvino Reis, I sl., 2 qts. etc.
Cnaves no local. Tel.: 23-0024.
GRAJAU — Aluga-se «parlamen-
to 304 da Rus Marechal Jofre,
174, eom sala* dois quartos «
dependências completas empro<
gada* pintado de novo.
GRAJAÚ - Aluga-sa sp. c/ 2
qts., sala t dep. emp.. com dl-
relto a guardar carro. Inf. tolo*
fone 58-0311.

LINS - BOCA DO MATO.^arepacüa ^«j™. «^CENTRAL
ALUGO op. 2 quartos grandes1 depends. completas ds emprega-1 ALUGUÉIS? — Para casas « aps.
sala, mais dep. ponto-final do da, area. Rua Ituverava, 679, c. fornecemos fiadores irrecusáveis
ônibus 230 « 2-1, al. 180 mil.
R. Maranhão, 520, ap. 101.

BOCA DO MATO - Alugo ap. 2
qfs., tala,' c«., banh. compl.,
pini. Ver Rua Pedro Carvalho n,
120, ap. 41é. Chaves c| port. Da-

5. Chaves na eass 11. Aluguel— Resolvemos ripido • dàmo
120 000. Deposito e fiador. Tra-'boas rsferSncias nossas. Rua do
tar pl tel. 31-0869. Dr. Rut. {Resende. 39, sala 1103. - Telefo-¦¦  ne S2.9447, ¦_
íníw^.fí .-*,_.__!!_."P» ALUGUEIS - FIADOR? - Dou .

.... _.  _. R°ul/2M<rio5pír.ir.d^qÍ39rtMVe. \: 
*• 

Z^SST.1^. tniel. Ãtug. 200 000, mais taxas.'p«ls manhi t Iratar pelo lelefone £• 7^5__ » íi,^lína
Aceilo proposta para venda. T.I. 43-3559, Sr. Costa. *Ro* ™xico' 74' "'• "°3-
23-4074.

MARACANA — Aluga-se aparta-
monto com 3 quartos, 3 salas, co*
zinha, banheiro a ótima área —
Rua SSo Francisco Xavier, 555,
casa 10, ap. 201. Tratar com Ms-
chado. Telefone 22-8069.

AlUGA-SE uma casa com três
quartos, duas salas, grande area
o muita igua na Rua Pereira
Soares n^_25_-^_Tiiuca.
ALUGUEL BARATO"- Passa-se o
contrato de 5 anos completos deTEMPORADA - Cr$ 380 000

qts., sala etc. Francisco Sá, 42j sobrado grande, seis sacadas
— 206. 100 m. praia. Ver local.'Haddock Lobo — Telefone;
34-9919. 48-2994.

QUARTO MOBILIADO, indep. -
Alugo em casa de família na R.
Borda do Mato n. 246 — ap.
103_j—_Grajaú.
QUARTOS vários no Quintal, de
fundos, de 40 a 50 000, 2 tem
mobflia que os vendo por 80 p[
moças, rapazes ou casal s| fi-
lhos. Rua Sousa Franco, 378, Tel.
58-3264.

UNS VASCONCELOS - Aparta-
mento de quarto; saia, cozinha,
banheira completo. R. Edem, 11,
ap. 201, Chaves ao lado 204,
aluguel 150 000 e taxas.

JACAREPAGUÁ
ALUGA-SE apartamento grand. com
4 auartos, dependências, na Es-
trada Intondanto Magalhães n.
650 — Jacarepaguá — Tratar na
Rua Bario do íorn Retiro
1 276.

; IÀÜJGA-SE Uma casa com 2 qi*;r.
JACAREPAGUA' — Aluga-se 1 tos, sale, banheiro . coilnha, na
casa na Rua Jaúnas n. ITI — Rua Ana Lecnldia n. 180. Chavet
Praça Seca — Telefonar para ..com Dona Aurcra na casa 174.
43-6361.  Tratar em João Fortes Engenharia
,,„» iiAiniiEioc A!„n-_. 1 S/A- _ S"?80 á° Administração
VILA VALQUEIRE - Aluga-se 1d B _ Rua Míxko 2, gru_ap. com 2 quartos . sala. Tér- 2Q2 _ Te|s 32.3929 

'
reo — Fundos — Rua das Mar- Çoo-íi*;
garidas n. 292 - Chaves no lo-1 í_______: .
cal - Tratar na Rua Evaristo da AGUA SANTA - Piedade - Aiu.
Veiga n. 16 - sala 1 403. Tele-.ga-se boa casa, 2 qts., satã, va-
fone 22-1083. j randa, sinteco, jardim, etc. —

 Tel. 32-0535.
VILA VALQUEIRE — Aluga-se ap.i ALUGO ótimo ap., 3 qts., grenda

 com um quarto, sala, cozinha, ha-,sala, qt., banh. completo, cozi-
ALUGA-SE na Estrada do Tindi-'nheiro, entrada para carro la. nha espaçosa no melhor ponto

novo, locação. Ver Rua Baguari n. 304 comercial. Rua An» Neri, 815|ba, 933, Jacarepaguá, ap.
com entrada de carro. lap. 101. 1201.

'Tis .¦y.-.^Ajv/.;,'..,.^ ¦'¦
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4 - CLASSIFICADOS - J»rnii do Braail, MxU-fiIn. 14-10-6S 
IMÓVEIS - ALUGUEI • ENSINO E ARTES

Imóveis
MOYSÊS fuks

PENHA - Alugo ap. 3 qtoi., sa-
la, copa, coz., íraa c/ terraço,
tanque. Ver na Rua Curuá, 110,
c/ 1, ap. 201. Choves p/ favor
no 101. Tal. 52-9052, CRECI 835.

AGÊNCIA — A Agência Contrai do. Habitação
'dá oS» Econômica, em íunclonamento desde
Junho está «ceando propostas para «nane a-
mento do construção de apartamentos e casas
na secfvo de Financiamento à, Indústria da Cons-
truçáo Civil. Para o exame Inicial dessas pro-
gffi Tníorma a Caixa quo deverão,m'apre-
sentados os seguintes documentos: plantas ao
anteprojeto, escritura do terreno, orçamento da
constru fo e respectivas especificações sumárias
tabela de preço de venda das unidades. As sollci-
tacõet mie forem feitas diretamente pelos propr e-
ffi píomitentes compradores ou co^ionaHos
das frações ideais de terreno - Pr°P°sf^ «ue v -

sem construir casa própria sem objetivo de lu-
cr"- terão prioridade. O «^«clam^te ser& de
ino% em vinte anos. No caso da casa prõpiia, se-
^ínlnciado qualquer número de unidades nao
kb obedecendo as restrições do mínimo de aez.
£ dtnSárla a quitação do preço daiftgjiao
Meai doterreno, bastando apresentar a escritura
irrevogável <le promessa de venda ou de cessão,
com o pagamento do slnal correspondente. Se-
^do°WoBrmações da ^<*gj 

«;
SUte esauema visa estimular a construção oe

i caéas?*, Pds permite qu^um grjipo que »
, tenha um terreno se associe a outro e consti ua as

unidades.

BANCO — Foi assinado convênio entre o Banco
Sacional da Habitação e o BID que estipula o
emoréstlmo de 20 milhões de dólares, para _«-
SSo do Plano Racional 

da HabUaçao
Segundo revelações do Presidente do BNH, Sr.
Mário Trindade, o empréstimo será aplicado em
W0 dias no esquema de- urbanização integrada,
A direção do Banco da Habitação prestou escla-
recimentos à Câmara Federal Informando que o
atual déficit de moradias no País atinge a 8 mi-
?hões de unidades, acentuando que talnumero re-
presenta mais uma carência qualitativa do que

quantitativa. Nos mesmos, esclarecimentos declara
o BNH que até o dia 31 de agosto de 6Q havia as-
sinado convênios no valor de 180 bilhões fie> cru-
zeiros, que possibilitarão o financiamento de
aproximadamente 70 mil unidades.

IPEG — Foi assinado contrato pelo Instituto de
Previdência da Guanabara, para que dentro de
oito meses estejam concluídas as obrasde 480
unidades residenciais em Campo Qrande, para
"funcionários do Estado. As residências, sao todas
do mesmo padrão, com quase 60 metros quadra-
dos de área, e o custo total da obra «atingirá 2

' bilhões. As firmas vencedoras da concorrência ío-
ram a Companhia Indústria de Construção —
CINCO — e Construtores e Incorporadores N.
Cassar - CINCA. Pelo IPEG assinou seu Presi-
dente, Sr. João de Lima Pádua.

LANÇAMENTO — A Construtora Canadá está
preparando nôvo lançamento para o Bairro de
Botafogo, na Bua São Clemente, para as próxi-
mas semanas. Ainda êste mês a Canadá deverá
entregar aos proprietários o Edifício Dom Mario,
.na Rua Santa Clara, em Copacabana. «

CRECI — Prossegue o Conselho Regional dos_
Corretores de Imóveis cm sua campanha de fis-.

. calização, através do departamento competente."" 
A posse da nova diretoria está marcada para o dia

-'"-• 23 de outubro.

CORREÇÃO — A Procuradoria Geral da Repú-' 
bíica recebeu instruções da Presidência, para cons.-
tatar junto ao Supremo Tribunal Federal a in-
constitucionalidade da lei do Congresso, que de-
terminou a venda dos imóveis residenciais per-
tencentes às autarquias sem "correção monetária,
aos ocupantes que tenham optado pela compra

, até novembro de 66. Dessa forma, a presidência ,
distribuiu comunicado, para o não cumprimento

' ••'-'da correção, até que o Supremo faça um pronun-
.y .ciamento a respeito.

PLANO IMOBILIÁRIO — Estão sendo convoca-
dos os servidores do Estado'do Rio de Janeiro, ms-" 
critos no Instituto de Previdência Social, no seu
Plano imobiliário, até o número 380. Todos os
funcionários que estiverem inscritos e forem ex-
combatentes terão" prioridade para a aquisição do
empréstimo. Vale um esclarecimento; no caso

'¦ em que marido e mulher forem contribuintes e
ambos estiverem inscritos, o melhor classificado
dos dois criará direito para que o empréstimo seja
acrescido em dobro, em conjunto no mesmo! Imóvel.

¦ • ENTREGA — A Construtora Erg estará entre-
_ . gando até o final do ano, um conjunto, comércio-

residencial na Tijuca, na Rua Conde de Bon-
fim. As obras encontram-se em íase íinal e em
ritmo acelerado. O projeto é do arquiteto Rafael
Grimaldl,

i > PRÊ-FABRICADOS — Foi concedido o habite-se
! ? para o primeiro conjunto; residencial construído
l í na base de pré-fabricação, com 252 apartamentos.

Trata-se de um conjunto da Cooperativa Habita-
í ! cional da Guanabara, situado em Vigário Geral.
í I A cada dia, a utilização da pré-fabricação revo-' 

luciona a construção civil, e o seu emprego tor-
ria-se intensamente solicitado, Ê uma íorma obje-
tiva de se combater tempo e custo, obstáculos
primordiais na execução de obras de vulto. Não
resta dúvida que o uso dos pré-íabricados em
pouco tempo será aumentado.

GUADALUPE - Alufll-W. 4Hmo
ao. à Rua Francisco Porte a -
"Sto 

3, Quadra 10, ap. 201, c/
quarto e iala c/slnteco, cozinho
c/copa e demal» jJepindênc M
c/ária. Aluguel Cr» 120 000 e
taxai. Exlge-w fiador proprie!*-
rio. Chavei e/o Sr. M«"irl°.."
lado o traiar ..Rua da Assembléia
n o 93 s/ 1 403 c/Martlnt, dai
8>_11h^l^5yi836_
MADUREIRA - Áiuga-lt n« »«'i,. um apartamento eom rooo <
Dona Clara, 30, fundoi, ótima ca- eonf8.__,. J quarlos, «ma aala, «o
sa com iala, 2 quartos, varanda, ,,„,,,. binhelro, irai. V.r Eitra
qulntol e demal» dependências. - dl do j,eo> 54."
Ver no locol chavoi no prídlo da d, p,„ha
frente

PENHA - Alugo ap, 2 qtos.,
¦ala, dep. emp., qto. Ind. Ver
na Rua Lfibo Júnior, 812, 201,
Chavoi p/ favor no 202. Tel.
52-9052 j- CRECI 835.

... - —1 PENHA - BÍIrro Dourado. Ãíuga.
„,.,„_,  Alupa-n na Rua| ,„ um apartamento «om lodo o
Dona Clara, 30, fundo», ¦"'¦"" "•' •• - -  ¦•— 

« -¦¦irtrit. ....___.__. -aannpirHp ¦_.¦«¦» »»» ¦.-..--

.ico, 543. Bam no coração

frente. QUARTO bom, mto. lonêgo, tem
MEIER - Ap..30l - i.«W"*0*' vaga p. rapai, educado • 20 mll.
Rua Con.go, Tobla» n.» 1!» T,|. 287499 - Olaria.
i».e «cnnnA ____. Iimii •- Telefone ¦_..¦-¦¦—  .í.™' ¦n __....._c"í 250005' •"•«".-1T,Uf',_l!|bAMOS
34*1873, «ntiar pl *. Upi» «»|r_'_'v!_r Aluga-», ap. 2 qüar-

Crua.
MÊIER - Aluga-sa caia ^ 

<j"f
toi e iala e demais1 dependência»
!_ Rua Pedro da Carvalho, 332,
casa 17. Chavei na casa 6. Alu-
guel 210 000 ou neio tilafono 1
42-764 5_-jSr1_Rjh

tos na Rua Paranho» n. 222. Cha.
vai no ap. di baixo. - Tel.t ..
26-8730.

MÍÍER - Todos o» Santo». Alugo
ep. alto, arelado, linda vita, 4
rS; Getúllo, 350, >p. 401 cha.
vei no ap.,402. Tratar, 7 Selem-
bro, 66. allola. cl "'".?..

RAMOS - Rua Araeetl, 102 -
Aluganvie apartamento» novos —
1 40_000_.
RAMOS - Aluga-se cosa qto.,
»., coz. • varanda. R. Tuplnam-
bis, 64, Cr» 140 000 • taxas, fia-
aot proprietário «tratar na Rua
General Sampaio, 40. Telefona
48-8231. RAUL.
VILA DA PENHA - Alugi-u ip.
201, R. Eng. JerSnlmo Rebelo, 77,
el aala, 2 qtl. • dapattdSnclai. -
Chava» m Ml, «| «• s"b'"«'-_r
Tratar Dr. Honorato. 22-8679, da-
pola da» 10 horas.

AUXILIAR e RIO DOURO

MÉÍER - Alugo api, çom 2 qts.,
1 iala tf iala • quarto, na Rua
Dr.Tache de. Faria, 15. Trata' na
Rua Maria Calmon, 116, a/101,
da. 7 4» M horas, Sr. Cardo.o,
todot o» dias, Inclusive 10» do-
mingoSj —
MEIER - Aluga-s. pai-..P-l» -^^Túiõ^fo^r*™
fionhálro em côr, mobliiiao, >-r* Conde de Azambu|a, em Moria
160 000. iam mob. 150.000, na da Groça - Tratar na mesma rua
Rua Frei Fablano n. 543. Tel.-U.o 449.
fone anexo _4?-0419_- lÁLUGAM-SE casai c| 1 quarto»,

sala « laia o quarto, cozinha,
irea. Estroda do SapS, 623 —
Rochi Miranda daa 9.4» llhi.._
ALUGA-SE apartamento com 2
quartol, sola, cozinha . banheiro
completo. Av. Automóvel Club,
2 3S1, op. 403 - Vicente do
Carvalho. Ver no local. Tratar
na Rua Franclsca Zleze, 23, PI-
lares, com Sr. Antônio de Sou-
za.

"MeÍÉr"^^CACHAMBI - Aluga,
íe no Rua Ba.lllo d. Brito. n.
204, bom lobrado, todo pinta-
do de novo com 3 quartol . "•
Ia, 2 Varandas, cozinha, bonhel-
ro completo - 250 mll. Tala.
fena M-6329 - J. Marquei.

AAUDÀNÇAS- 10 000 a
hora. - Tels.: 34-1321
e 29-9185 - Saens
Pena. <B
MESQUITA — Bam no centro.
Hug?... um ap. d. *fi;im
panorâmica tom 1 quartoa • djj
pendíncio». Tratar Rua l.mo», 31
¦m frent. ao Tenl» Club.-
PIEDADE — Aluga-ic an. 2 cJ:.,
2 sls, coz., banh., 4r.a, .te; T)ua
Padre Níbrcga 430. Trotar_ Qultan-
do 49 E. B. Adminutratao. ...el.t
52-5749.
PIEDADE - Rua Paraná. 745. Alu-
gamo! uma caia. Ver loca .Alu-
ouel Cr» 120 000. Tratar IMOBI-
SUARIA 9 DE JULHO LTDA -
Larao dè São Francisco, 26
607. Tel.: 43-9722.

ALÜGAM-SE casni «m Agostinho
P6rto. Rua Cacllda, 85 - S. J.
d. MetitL
ÃLUGA-SE — Vaz Lobo, otlmo
ap., 2 quartos, iala, cozinha,
banh., c, area. Chave» no Bar.
Eitr. Vicente Carvalho, 91. Tra-
tar Est. Vlcent. Carvalho, 1 213,
op. 202_=_JSr^Viçente^
ÃLÜGÀ-SE um qifirto 4 Sra. que
trabalha fora. 50 000. Est. Bar-
ro Vermelho, 165, ap. 102. Ro-
cha Miranda, .,,
ÁLUGA-SE casa com quarto, ia-
la, cozinho . bonh., .nt. para
carro — Desconto em folha, na
Rua Cltéria n.° 405, casa 8 -
lra|4.
ALUGA-SE pequena casa c| quar-
to pequeno, iala . cozinha. Rua
Copitão Vieira. 225 - TlriajU.QUARTO grande • iala conluga

doi. alugo, lavar e cozinhar. R. i-a»'- ¦¦'"¦, _^___r-.-.--__
Bela'Vista. 19 esq. 24 de Maio.- ALUGAM-SE 3 casas na Avenida

' . .u.' '" _^a . _f I n.._..__«Ui,_.a__i _n WHf) —• V IA KO"
Bela visto iv esg. *¦» "» ¦:.:-¦" «uuurwn-^ _, ».™ ... (,•,.-?.-_--
QÜÃRTÕ^TAIugo-s. por 50.mil tant^m n. 980 - VH.

nora moças ou rapaz.» qul tra- sau ;r "f\\" oSj_07a
ba hem íora . outro menor por nm^eWoMjtfWB.— —
35 mll -' Rua Benlo Gonçalvei ALUGA-SE um quarto grande em
n 239 - Eng. d. Dentro. De- aia de famllli. a um senhor ou
ÓÁilto. _______________ «onhora dl reiponsabllidade, de
po"1™- __—_ s prefer£ncia que trabalhe fora, -

Na Rua Machado Sobrinho n.o .
214 - Tomi» Coalho - Tratar c|
o Sr: Wllion

REALENGO alugo caia 3*.,
sls.,,2 banhs., deps. Ver Rua
Bernardo de Vasconcelos, 529,
Sr. Zinga. TrBtar Largo da Cario-
ca, 5 sala 401. .
REALENGO - Aluga-s. d. luxo
apartamento em primeira loca-
cão, de quarto, sala, cozinha e
banheiro. - V.r na Rua Magoa-

162

BAIRRO MARIA DA GRAÇA -
Aluga-se op. 102. Travessa Men-
des da Silva, 41, com boa» ico-
modações para casal com filhos,
ver no local. Tratar Banco Bor-
ges - Rua l.P de Mar;o,_4

ROCHA -lUugo 6timi casa, bem
no' centro de lardim, eom gara-
gem, dep. emp., Allmr P««.PeBn-
ilonato ou grand. família. Vêr R.
General labatu, 32. Chaves pl fa-
vor no n.° 31, cl Sr. JoSo. Tele-
ton. 52-9052 - CRECI 835.
SAMPAIO - Rua do Jna«nllo
Nôvo n. 136 - ap. 202 com
sala, 3 quartos,' den. de imp.
- Chaves ho ep. 101 -Ato-
oual - CrS 180 000 - Tratar
na IMOBILIÁRIA 9 DE JULHO
LTDA. - Largo ,d« S"o Fran-
cisco n. 26 - iala 607 - Tele-
fone 43-9722.

_ Alugo Cr» 45 « Cr»
160 - Cavalcanti .. 1 pequonp
CASAS

quarto, quarto, cozinho e banhei
ro na Rua Antônio Saraiva n.
256, em Madureira, 2 quartos,
sala hall. etc. Rua. Carolina Ma-
chado n. 690 - Tratar na Rua
Coração d. Maria n. 207. -
Méler.

[ ua- AGENDA POSTO

[NOVA AGÊNCIA
I DO JORNAL DO BRASIL I
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Ensino

JNÔSSASENH0RADE COPACABANA 1100/lOJAE

COLÉGIO - Alugo casa cl todas
dep. . quintal. CrS 90 000. Rua
Jacírendl, 258. Tratar,. Wilson. -
42-7712, da» B is 16 horas

GRANDE loia de 400 metroí
quadrado» na zona portuária —
Alugo ou aceito sócio para qual-
quer fim - Aceilo qualquer ofer-
la - Tel.l 58-3264 - R. Cam-
boa, 161.

COELHO DA ROCHA - Alugam-
se casai novas, laje, fino aca*
bamento. 35 a 70 mll, qt. • aa-
la, cond. na porta.' Ver na R.
Florisbela, entr. o» ni. 1031 .
1 141 - Tel.r 43-4205 - Morçol

SÃO FRANCISCO XAVIER - Alu-
qamos na Rua Ceara, ^57, • casa
14, ap. 301, de sala, 2 qts., coz., 1 141 jn_í5'.-.i_2j!
banh. c| tanqu», l pt. 2 tan- |RAj£ _ Casas 1.2 qtos. . de
quei, para ver chave» no; ap. pendências, Crt 100 . Crí 120.
301 e tratar na União 'mobília- frstar port.la 29 ill. 320-321, ie-
rla ltda. Av. Erasmo Braga, 299, -
gr. 503
52-5008

_ T.l. 42-4686 ou
CRECI 814.

horas.

IEOPOIDINA

¦ÁLUGA-SE 
sala no 18.0 andar dolSALAS - Alugo: WW^J^lICe^K,£orFtfanciado,»°,°. \"S.

KC'n°. 
D23rkI nT?a,.Rra22^9e8.di|^i 

T S$P^"*^ ™<<o da cidade,».,,^

Avenida Almirante Barroso
90 - salas 610 e 612.

LOJA e doli pavlmentos - Alu-
ga-ie prédio novo, vazio, ótimo
para Banco, Industria, escritório
ele Rua do livramento, 125 -
Carga ¦ -descarga na porta. Tele-
fone 26-0856.
LOJA E SOBRELOJA -.Centro.
Aluga-ae 4 Rua da Assembléia,
próximo 4 Rua da Quitanda, nao
se aluga para lanchonetes od rou-

Tratar Portela 2V til. jw-ui. »«• -„ p„t homen». Tratar da» 15
gundi • sexta-fliri dai » •» •¦ èi 17 hora» com o Dr. .Fonseco

APARTAMENTO - Penha, sala
dupla, amplo quarto, dependên-
cias completas . 'modernas. Ver
Av. N. S. Penha, 504, ap. 202 -
rhave» no 203. Tratar 22-2838.
AlUGUÉISÍ - Pari easa» • aps.
forneemo» fiador.» irr.cutív.i».
Resolvemo» rlpldo • damo» boa»
refirênclai nonas.' Rua Mlgual
Couto.^j^ali^OS;
ÃLÜGA-SE 1 casa .com 2 qts.,
sala, banheiro, cozinha, quintal
e lardim. Ver 4 Rua Igaçabí. 34
- Parada de luca». Tratar tele-
fon. 38-8423.

IRAJA — Aluga-ie uma cosa 4
Rua Tonabl, 121, c| 3-A, .iti' rua
começa, na Coronel Vieira. Alu-
guel 80 000. Carta d. fiança ou
desconto em folha.

_. Rua di Alfândega, 122,
andar.

2.o

ZONA SUL

IRAJA' — Alugamoi ótima casa
c| dois quartos, satã, banh., co-
zinha e grande quintal por 170
mll na Rua João Machado n.°
224. Chaves na casa 234, com o
Sr. João Batista — Tratar F. P.
VEIGA - 42-7144 • 42-5412.
CRECI 832.

ÃLUGAM-SE conlunto de 2 solos
na Av. 13 de Maio, 13. Sls. n.
1813114, em ótimo estado, com
70 m2. Ver e tratar com Nunes
no mesmo endereço, sala 1215.
- Tel.:_42-7848.
ALUGO grupo com 3 salas, irea
60 m2, Av. Pres. Wilson, 165. -
Ed. ¦ Metrópole. Chaves com o
porteiro. Tratar com Clemente na
Rua do Carmo, 65 - 5.» andar.
Tel. 32-46J5._ ¦__
ÃVÉNÍDÁ 13 DE MAIO, 13 -
Alugo gr. sala, saleta e WC, fren-
de, 30 m2, com 250 mil a tax. -
32-2687, das 8-10 • 14-16.

TIOS ou uuMucyu- -vi. ¦"

da Relação, 55. Ver com por
teiro. Tratan Estoves 32-8902 -
CRECI 937-

ZONA SUL
ALUGA-SE em primeira locação
o conjunto 401, duas sales, W.
C e cozinha da AvemdB Prin-
cesa Isabel n. 323, com ar con-
dicionado . garagem. Chaves cl
o porteiro

LARANJEIRAS - Rua Pinheiro
Machado, 9-B, 1.. locação, ótima
loia para qualquer ramo. Ver
no local. Tratar 22-2838
LOJA — Passa-s. uma, serve p*
ra bouticiue ou outro ramo, na
Rua D|alma Ulrich n. 183. -
loja K.

1 ,

ALUGA-SE apartamento com doli
quartol, iala, cozinha, banheiro,
varanda • érea de serviço, tudo
de ótima poiicão. Ver • informa-
çõei 4 Rua Gonçalve» dot San-
tos, n. 160; ap. 202. Praçi do
Carmo.
APARTAMENTOS - Amploi e
confortáveis, Iunto ao comércio «
nai principais ruat de Brét de
Pina. - Alugam-se de 140, 150,
160 e 180 mil. Ver e tratar na
Av. Antenor Navarro n. 99, sob.
Sr. Chaves. B. Pina. 30-7311.

PILARES - Aluga-se ótimi casa
c| 2 quartos, sala, banheiro I
cozinha. Vor na Rua Dialma Du.
tra, 427. Tratar no l. de São
Francisco, 26, lO.o andar ,t| ..
1003. T.l. 43-8009. 

GOVERNADOR
ILHAS

ALÜGÃ_SÈ bom apartamento de
frente para prala da Olaria, 409,
ap. 201.

No centro oa ™.__, ».  •",
ciados. Inf. Av. Pres. Vargas, 509,
gr. 1 602. Tels. 43-8694 i 23-1071
- Sr. ROBERTC^VEIGA;"EXCURSÃO 

Sáo Lourenço - Ca-
xombu, feriados 280 B — 2-1...
Cr$ 90 roll por penoa a 170 mil
para casal, incluídas passagens,
hospedagem e alimentação mes-
mo em viagem. Ônibus especiais.
Programas, reservai. A». Rl»
Branco 108-1 705. .27.0851 -
32-9258. Neuza. Hotel Silva

ATUALIZAÇÃO DA PROFESSORA PRIMARIA -
A Sociedade Cultural Cóu Azul realizava em sim
sedo t Rua Aníbal de Mendonça, 27 - Ipanema,
mais dois cursos de atualização da P_íofes?6ra
primária, com a seguinte programação: Magoa-
írnm Oral- A Importância da Comunicação
STpLderTouvir para A™#cr|C£mo
Dirigir Conversas e Discussões, Entrevistas Rela-
tórios etc...; Literatura Infantil; Biblioteca <3e
Classe Poesia, Coro Falado: Teatro Infantil, Dra-
m^lzáções, Pantomlmas, Fantoches; L nguagem
Sâ. O segundo curso será A Matemática Mo-
derno na Escola Primária e ficará a cargo de pro-
mm especializadas no D. A. P. de Belo Ho-
S»te Sua duração será dc 17/10 a 9/12 com

nulTíis sextas-feiras, das 17h30m às WhSOm.
Para ambos os cursos acham-se abertas as ins-
cricões na sede da Sociedade, das 8 as 17 hora.;.
exceto aos sábados, sendo a taxa de matricula pa-
?a cada um de CrS 15 mil. Maiores informações
pelo telefone 47-4221.

SEMANA DO SUPLETIVO - Está em prossegui-
mento a Semana do Supletivo, ensino ministrado
nas escolas primárias estaduais para adolesocn-
tes e adultos A Semana tem como objetivo ofe-
recer oportunidades de vivências cívicas e recrea-
tivas reais e atraentes, bem como fazer a promo-
çáo das Escolas Primárias Supletivas e dns Esco-
Ias de Alfabetização de Adultos, possibilitando
confraternização de todo o corpo docente e dis-
cente. A Divls&o de Educaçáo Primária Supletiva
realizará um ciclo do palestras para os professo-' 
res primários e os Serviços de Alfabetização de
Adultos, no auditório do Instituto de Educação,
às 20 horas, obedecendo a seguinte agenda: A Aa-
ministração na Educação Primária Supletiva, a
cargo da' Professora Célia Lúcia Monteiro de Cas-
tro- As Características da Educaqão de Adultas,
pelo Professor Raul Moreira Lélis; A Sociologia e
a Educaqão de Adultos, pelo Professor Fernando
Bastos de Ávila e Professor Leônidas Sobrino Pin-
to.

RECREAÇÃO HOSPITAL INFANTIL — Sob o.s
auspícios da Associaç&o Brasileira de Enfermagem,
será realizado, a partir do dia 17, um Curso de
Recreação Hospital Infantil, que ficará sob a co-
ordenação e dirigido pela Assistente Social Hono-
rina de Abreu Monteiro, com cursos especializados
e estágios nos hospitais de Nova Iorque, contando
ainda com a colaboração de renomados técnicos.
As aulas serão realizadas no Hospital dos Servido-
ves do Estado, na Escola de Enfermagem, 11." an-
dar, à Rua Sacadura Cabral, ,178, no horário da
manhã e em caráter intensivo. As inscrições estão
abertas na sede da Associação, à Avenida Presi-
dente Vargas, 590, sala 1718, de 12 às 18 horas.
Os que obtiverem 75% da freqüência e apresenta-
rem os trabalhos práticos, farão Jus a um certi-
ficado de Aprovação. Outras informações pelo te-
Iefone 37-3135, às 22 horas.

I SEMINÁRIO NACIONAL DE REFORMA UNI-
VERSITARIA — O Diretório Nacional dos Estu-
dantes realizará, entre os próximos dias 28 e 2
de novembro, na Cidade de Vitória, o I Seminário
Nacional de Reforma Universitária. Na ocasião
serão debatidas diversas teses que foram elabora-
das nos vários seminários estaduais que o DNE,
promoveu desde o inicio do ano. Os debates de-
verão íixar-se tanto na parte estrutural da Um-
versidade brasileira, como também na substância
da universidade. Participarão do I Seminário ten
dos os Estados, encabeçados pelos DAs de cada

il

ALUGA-SE apartamento (2. talas)
para escritório ou Consultório.--
Figueiredo Magalhães, 226/1.101,
Copji^ana_j::_Çhaves__porteiro;__
ÕTÕRRINO - Clínica em Copa-
cabana, alugo ' consultório çl sa-

«___£__.'_• ««.-"i--------  fi"b OP»"*8"'-" Ver das 16 as
ALUGA-SE parte do ap. pl es- '• 

^ R£a Bar0)a Ribeiro, 540.
critorio no Centro - Aluguel __-.———af.T£rhr,n~— Alu-
de CrS 20 000 - Exige-s. quem SALA EMT .DP^F?67202 ¦
lenha telefone - Ver no Largo ga-je^^JelefoneJZôViUi.
da São Francisco n. 26, sala .

SAO LOURENÇO - Temporada,
alugo ótima can mobiliada, com
gel. Trat. tel. 52-2796 - Santos
Bahia - CRECI 822

1 119
52-1512

Tels. 23-2232 e
CRECI 743.

LOJA - leblon alugo ótimo
ponto, contrato dl 5 anos. Teiefo
ne 47-2446.
LOJA IM" COPACABANA - Na
Galaria Duvivi.r transpassa-si 1
ótimo contrato a qu.m ficar com
aa instilatõei pan artigos d.
senhora. Oportunidade única, pj
causi di falecimento. T.liron.:
32.5487 - Sr. Paulo.
SOBRELOJA - Procuro pl alugar.
Copa, Ipanema, 70 m, <| colu-
nas. 424298 — Edmllson

ALUGA-SE um 'conjunto d. duas
sls. d. frente, banheiro privativo,
•ntradai indopondentos, Rua Eva-
riito da Veiga, 16, 300 000 alu-
guol._Tralar_pelo teL_45-6174._
CÊNTRÓ - Edifício Patriorca -
Aluga-se ap. para comercio e
residência com banheiro e kitch.

Tratar.no mesmo local no
Largo de Sâo Francisco tn 20

lO.o andar, sala 1 003. Te-
Iefone 43-8009.

ZONA NORTE

SÃTA VAZIA - Alugo pu vendo
esq. B. Ribeiro e Pr. Júnior, pa-
ra escrit. consult. ou oulro ramo

57-4019 — Sousa des 15 hs.

ZONA NORTE
ALUGA-SE sala «rand. para fins
comerciais ou casal. Usina. Tratar
tel. 54-2236.

SAO LOURENÇO.- Aluga-s. mo-
desto hotel c/ 12 qla„ 4 banhei-
roi, gel. com. mob., colchoei de
molas, televisão, salões di es-
tar e refeições ¦ demali depen,
dencias equipadas, roupa d. ca-
ma e mesa e tolefone. Centro de
iardim e próximo ao Parque, lo-
cal para 6 carros. Família gran-
de ou explorar o negocio. Çr* i
milhões (dois milhões) por 6 me-
ses, acellando-se ofertas. Fotos e
inf. c/'i proprietária, «me. Wa-
galhães, 27,0851 - Visitas ao lo-

i caI dia 15-10 em carro particular.

CENTRO - Alugam-se 2 andares
ou salas. Acre, esquina Marechal
Floriano, frente Uruguaiana. Tratar
27-0665.

ÍRAÇA DA BANDEIRA - Zona
portuária, alugo na R. Pedro Al-
ves,' os dois andares (edil. de J
navios-, constr. moderna) para
«critorio, consultório. Também
vendo o edifício. Rua Pedro Al.
ves n. 163, sobrado, das 14 as
\l horas. Tel. 32-2395. CRECI
106

ironia para piam -o «.»..., —-, ui^rv nvnii, CENTRO - Aluga-se o grupo .

ifeks ¦___¦: shsssss tfssssrassALUGA-SE um ap. frente a fra.a R Pro(e„6ra Esler de Melo,
da Bica, c/ 2 quartos, salai e „. . _ Benf|M.
demais de. Rua Conquista,' 121, £-?..£jor temporada ou por um ano.
fratar no local,

ALUGA-SE ap. iala, quarto, co.
zinha, irea com tanque. 120 000
desconto em folha ou fiador. Rua
Orlcá 483, ap. S 201. Sr. Ar-
naldo.

ALUGO ap. tipo caia, ni Rual ALUGA-SE casa na Rua Emílio
Andrade Araúio, 659, frente, ap. Meneses, 116 fundos - P edade,
102, de quarto, sala, coz., banh.|c| 2 qts., 1 sl. e dependências.
• quintal. Não paga, cond. CrS Chaves no 116, aluguel 160,
120 mil. Tratar 43-9342. Chaves "-!- '-"
no ap. 201, aos fundos, c| 'o
Sr. Manuel.
ALUGO ap. 201 da 

"Rua 
Lins de

Mais taxas.

ALUGA-SE um apartamento de 2
quartos, 1 sala, cozinha • banhei-
ro," area. grande, na Rúa Miguel
Burmer n. 11, fundos, em Hlgie-
nópolii. Chavei com o . aparta-
taménlo 201, frente.
ALUGA-SE um quarto a rapar
Rua Sllva Carrão n. 17 - Ola-
ria.

ZUMBI '— Ilha do Governador
— Alugam-se ótimos aps. da Rua
Sarrão ns. 311 e 331 com 1 ia-
Ia, 3 qts., dep. completa de
empregada • boa área de íer-
viço. Ver no lccal com o en-
carrgado Sr. Mathlai, no 325 C.
8 e tratar na Av. .Franklin Roose-
velt, 39, 15.o, 9r. 1502, da» 13
il 18 horas. Aluguel CrS 250 000
mais taxai e condomínio. 

ESTADO DÕ RIO
ALÜGAM-SE caiai para casal -
uma 50, na Rua Cesário, lote 24, i ¦¦-• ¦¦.¦-.

ALUGO ap. 201 da Kua uns oe quidra 56 em Mesquita - Tratar. ALUGA-SE um, casa.na Rua Al

Vasconceloi, 11, f., de 2 qts., no local com o Sr. Josi, 3 m*. tiitiisi n. M_________ ColdovlU .
aala, coz., banh. e iroa. Alu- sei tm clepósito,  ALUGA-SE um ótimo ap. com 1
_.._., nnn _n /-:« ,_.,„ ror.,1 I i ...miiicum' Aluga-íe unic| aala, 2 quartol • outras depen-

• -' --- 'dônclai. Ver'na Rui Maestro Hen-

ALUGA-SE uma ioja à Rua Cam-
pinai, 76. Contrato bom. Aluguol
CrS 17 000. Tel. 58-8474. Ven-
de-ie instalação de a;ougui em
funcionamento

W. C. interno. Tratar na Aveni
da Rio Branco n. 156, sala ."«.
1 714 - Tel. 52-5917 - das 11
às 18 horas.

ALUGO loia, ótimo ponto para
negócio, 4 portas. Aluguel barato
e facilitado. Rua Montevidéu, 391.
esq. Guatemala — Penhe.
ÃLUGA-SE loia grande. Tratar JR
Nicarágua, 446-A. Tel. 300377

CENTRO - Aluga-sa a SALA n
521 da Avenida Rio Branco n.
156 - Edlf. Avenida Central
- Chaves a sala 1 714. Teiefo.
ne 52-5917 - das 12 às. 18 ho-
tas.

SALA - Praça da Bandoira - Alu-
ga-se escritório, consultório etc.
Trata CIvia - Tal. 22-1847 ....
52-8166.

Aluga-se
Apartamento Av. Osvaldo

Crui — Edif. Barão de Va»-
souras — 10.° and. de fren-
te, hall, duas sala», três quar
tos, banheiro, cozinha, . depen
dência empregado», garagem -

Informações 45-7044

ZONA RURAL

tala, coz., oann. e eroo. **'» ]3C> ,*"' ^"h1"'.'.
gúel 200 mil (não. tem cond.),: APARTAMENTO -..._.._,..-... .,
•sq. da Rua 24 de Maio. Tele- 3 quarto» e sala e outro cl um
fone 43-7991. (Eng. N6vo). Iquarto e sala «aparados, contrato
ÃLUGA-SE - José Bonifácio, 931 d fiador. Ver pa Rua Barbosvda
.parlamento 103, sala, dol» quàr- Silva,JS..££6xinw_a_^Ana Nérl.
tos, quarto empregada.. Ver dia- ¦¦¦—¦»¦¦ —¦-*-... 1-.
riamente 12 à» 16 horas, exceto
domingo, tratar Rua Teéfilo Oto.
ni, 123 — 2.o andar com D. Au-

. rora. Aluguel CrS 230 000, acel-
lamo» contrapropoita • exigimos
fiador.

ALUGA-SE meia-égua, Indepen-
denfe na Rua Dr. Orr.ily, 35-
Realengo,

ALUGO apart. C-01 tala con].,
coz. • banh. compl., érea com
lanq. Rua São Paulo, 27, Sem.

rlqu. Vog.l.r, 153, ep. 102, Vlla
«Ia Penha, iunto do largo do BI
cão. .
ALUGA-SE um quarto para casal
qu. trabalhe fora, Rus Maior Re-
go, 105 ap- 303 — Ramo»
ALUGUEL - FIADOR com mau
di elnco.lmivil. — lrr.eu»év.l.
- Forn.ço -, Solvtaa rápida.-
Praça Tlrad.nl.» rt. ?,»«!• «H

J,

ALUGÁ"SE casa im Mal. ; Her-
mes com 3 quartos, 2 »alai .
mais dapend». - Ver nl Rua
Bolapeba n. 196 - Chave» no rr». .„.»»...-. ... -. ~- r-
n. 185., •• ¦¦_____ 

;Oi«^ji^ini'»i_J?_L_,?J*i_
eoz. e nann. mw., «¦«o  ALUGA-SE residmcll — Eneanti. ALUGA-SE r.»ldenc!i - Pacheco
lanq. Rui Sao Paulo, 27, 5am. do Av> Subü,Hana, Rua Ern.ito Jordão n. 88, com varanda gran-
paio, lado d. 24 di Maio. v.r NunH 40 0nde termina - Rua d. terraço, «ali, trl» quartos, 1
da» 7 i» 12 hora». _'Angelina, também próximo ia R. banheiro, cozinha,- érea e| tan-

¦•_•._' #-*_.__. ;_.  _. e_i_»__ti>tmU.i_i ___. h*nh*irn Am «moraaada —
ho*

NITERÓT \j.
ICARAI - Aluga-se^ap., de fren-
te, coni gda. sala, 2 ót. qts., 2
jardins de Inverno, ampla cozi-
nha, érea d. serviço c| ,tanque
a dep. compl. de empregada,
com direito a vaga na garagem,
sito na R. Joaquim Tévora, 65,
ap.: 1 003 - Tratar tel. 36-5892,
depol» das_J9 hora»^ 
NITERÓI - 

'Alugo,"Rua 
Presi-

d.nt. Pedr.ira, 180 ap. 603, sala,
3 quartos, d.pendéncias, j. In-
verno, indevassével, frent. praia,
sinteco. Chave» ap. 201. Tratar
Rio t.l. 57-5700. Dr. Campo».

 __ cimo ai k. Danneiro, counua,- pi» «.i ,,u"•*-!'.... • '«¦"[„"caroeriter 
a Engenheiro que t banheiro da empregada —

ía^r-çTw &! Rui ^XTqt.', vfed./v.r 'domingo 
,d.. ,9 J. V -

b,nh., coz. CrS 1»^^ "X' 
S, ftd w'Í4!

Urucun, 359, Bangu. Tratar na P« '°J.^ves 
no terrio. da. 9 il

RUV.2 dptM7l"d°' 
06' 

P" »•¦• Trata* .^uaPadro-Alve. 163,
- Tal.» 93-0371, d- 06- __ tobracfo, das1 14 is .16 hora» -

ver aominua uo» t. •• •« ¦¦"
ra». Aluguel CrS 240 000. T.l.

ALUGA-SE bom ap. «ala, 2 qt».,
quintal etc, à Rua Clarimundo
do Meto, 260, ap. 101. Traiar
Belrlz Com. . Adm. lida. Av.
Rio Branco, 156, aall 536. Tel.t
22-1674. ¦
ALUGO — Indico casa», aps. do
Rocha • Ausilm - Triagem 1 Ca-
xias, com 1 e 2 quartos, de 50
_ 7(> - 90 - 100 - 130 mll a
fiador- Rua Lucldlo Lago n.
138 - tala 4 - Méler, até 17
horas

32-2395*- CRECI _106.
ALÜGA-SE apartameriío íala, 2
quartos, 

'varanda, coilnha, demais
dependência». R. Augu«to Bar-
bosa, 138, ap. 303. Todos o»
Santos
BENTO RIBEIRO - Aluga-si ea.
sa c| qt., sl., coz., banh. e érea.
Ru. Jubal, 205. Tal. 23-1317.

ÃLUGA-SE lota Barra Imbui -
T.resópolii. Rua Dr. Oliveira, 991
com armações Registrador. Preco
ocasião - Tratar Av. Roo«evelt,
* 301 — Farmácia.  __.
ÃLÜGAM-SE 3 lojas, Rua Monse-
nhor Castelo Branco, 2, Jardim
America.
ALUGO loja • »obrãlõlarcom 420
m2, «erv. pari Industria, depo-
itto ou comercio, tem força •
tel., Rua Ollnga, 186, esta rua
fica ¦ 400 m da Av. Brasil. Cot-
dovll.
ATENÇÃO - Aluga-ie loja com
17 m - Aceita-se oferta na Rua
Barão de Bom Retiro n. 300 com
Malldo - Telefone 49-6211. En-
ganho NSvo.

CENTRO - Aluga-sa sala para
escritório ou depósito e quartos
tara rapata» ou moqas que tra.

Dalhem fora, na Rua Republica
do Líbano, 5.

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA

C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA
ALUGA-SE uma casa com 2 quar.
tos, sala, cozinha e banheiro, to-
da murada, independente, na Rua
Prf. Luiz Sodré n.° 70 em Cam.
oo Grande — em frente i Escola
Amazona» - Ver - Chave» no
local.

Loja - Penha
Alugo ótima localização. Tra-

tar R. Conde de Agrolongo,
1 034 - Loja A.

DIVERSOS
CENTRO - Precisa-se
urgente escritório cj te-
Iefone p| ramo imobiliá-
rio. Compro contrato. —
Tel. 23-38,40, Sr. Cân-
dido.
CENTRO - Salas com banheiro
próprio e kitch. - Alugamos
exclusivamente para escritório
comercial - Tratar na IMOBI
LIARIA 19 DE JULHO LTDA

LOJA - IAROO ABOLIÇÃO -
Pa»»o centra.o. Aluguel CrS ....
17 000. Vir nl Av. Suburbam n
7 37K. Tritir tel. 30^680.

32-2395 - CRECI 106.
ALUGA-SE o"ap.- 408 da Rua S.
Camilo n. 125 - com dol» quar-
tos, sala, cozinha e banheiro —
CrS 150 000 - Chave» no 403
oú eom ò porteiro'— Telefona ..
30-3056 - Sr. Antínlo • ....
91-2336 com o Sr. . Al.xandri -
Bairro Dourado — Penha.

PETRÓPOLIS - Aluga-», têmpora,
da novembro e dezembro (ianei-
ro nio), confortável re»!díncla
mobil. na Rua Coronel Veiga. Alu-
guel Mensal CrS 450 000, pagam,
idlent. Inf. 46-6762. •_. ;
CAXIAS - N. IGUAÇU -
NILÓPOLIS

CABO FRIO - Passa o fim de
semana ou feriai i„b«lra-maT,.i7
alugando caso mobiliada - Teia-
fone 42-4818 ou 52-2574

Loja 190 m2
Passa-se em Botafogo — Tr«

tar com Carlos - 26-2838, das
8 is 11 hora».

Mudanças
28-7649

RÁPIDAS e eficientes

ENSINO E ARTES
COLÉGIOS E CURSOS_

A VOCÊ qua aprecia violão e
canto, aprenda pelo método ra-

LIARIA V Ut JUiriu c,u«. - pidp do Prof. Madeiros. Preparo
l"'fa0|,^7SS0 F'anChC0 "• * Ia0."1™.!. íl^^m^.
CONSULTÓRIO Dentário - Cen-
iala eom telefone. 32-8552.

LOJAS - Bontucesso. Alugam-se
nova» 15 x 15. C| 2 binheiroi.
Rua asfaltada em acesso a Av.
Brasil, para ¦ Zona Sul a Nor-
te, boa para agências de auto-
móveis, depósito de máquina»
diretrize» Industria» leves -
Estr,. do Tlmbó, 109. — Telefone
30-10Ç4

NOVA IGUAÇU - Aluga-s. uma
casa na Rui Otávio .Tarqulno n«
1 027 ou p.lo tel. 43-8690.

ALUGA-SE casa de dois quartos,
tala . cozinha . grand. area
eom gás da rua - Preco d. 170

-mircruzeiros - Rua. Dionisio
Farnande» n. 127, casa 2 - En
cenho de Dentro.

APARTAMENTO - Alugamos, Rua
Rodolfo Galvão, 60, ap. 201 -
Higienópoli». Ver no local «exta

- -—_; -; ;.  . «abado, dai 9 is 12 hora».

SSfSBBfc o-u,r.AUiflo0o^.cac^ {""IZftf^
b,«~i mi cio cIJullo florõe», .anta», slnleco, banhe!RatHlil'031^c|9 cjjüjio,,,, «cozinha a óleo. Eslr. do
ENGENHO NOVO - Alugiro-ti ft^; 109. 

"TeL. 
30.1004.

otjmo». n^W«;^i,P.0.d.•_.Vr,,v,•Ju«• BRAS~DE ípÍNiSr^AluiS^lp.
202 dl . Rui' . Idumé, 176 - 3
quarlos, sala etc. CrS 200 000.

CENTRO

i Rua 24 de Maio, 1 065.n- COZ., 9 nua *•» i

_lExige.se deposito
ALUGA-SE sala, quarto, cozinha! ENCANTADO
banheiro, independente» por 90;3 quartos. Preco 150 -. .-- 
mil na Rua Camarista .Méler -cruzeiro» na Rua .Pedro Dcir.m-
¦fundos, telefone 49-0127
Abel

Sr. j ques, 40 sl 209 - Sr. Gomes.

AIUGA-SE ou vend.-se casa com
7 cômodos, CrS 100000, desc. em
fòlht, fiador ou depósito, R. Can-
dido lima, 240, Austin. Tratai
com laureano. Traves» do Mov
queira, 14 — Lapa.

ENGENHO NOVO - Aluga-ie o
ap. 201 da Rua BarSo de Bom
Retiro n. 932." cóm 2 quartol
sala a dependência» de empre-
gados. Chave» com o porteiro
— Preco d. 200 e taxa» — Tra-
tar pelo telefone 45-9468 com
f\- V_!-_.»=__» '

CENTRO — Alugam-se as salasi
302 e 204 do prédio situado na
Rua da Glória n.o 168, para fins
comerciais. Ver no local * tra-
tar pelo. teK_22-0394. >___]_________
ESCRITÓRIO - Alugo 1 vaga,
— Pref. advogado» — Egit.
Dark ou mela sala. Telefone ..
42-5924

AULAS PARTICULARES - Qulrni-
ca e Matemática para ginélio •
cientifico .37J415

LOJA - S5° CriitóvSo aluga-se
ótima pari pesa» de automóvel
ou outro ramo. Rua Benedito
Otoni, 77-E. De 14 i» 16 hora».

LOJAS

ALUGA-SE 1 lo.lnha, Rua BarSo
São Féllx, 220. Ver e tratar no
bar cl o» proprietário».

I0C81 e Traiar n« «veniaa rion*- .
lin Roosevelt, 39, 15.o andar, ESCRITÓRIO - Mela sala c/ ta-
Grupo 1502, das 13 às 17 ho-||efone, Concelção.J05, s/2007.
_•___>* I r. ___ ." _•  _l ____.______,»__..{__¦ Isnu

AIUOA.SI uma tela com eu «em
InrtilicSii - Tratar na Rui da
Ouvidor n.a 110 - U. s.lo.a
n. 204.J ¦___ ^_"CENTRO - Alugamb» nl Rui Rla.

quarlos, sala etc. Cr* _!00 uuo. chuelo/n." -14B a sobrelola 218
Tratar com Josué, 31-0799; cha- Vir no local e tratar na Unllo
ve» no local. | Imobiliária lida. - Av. Erasmo
CASA .- Aluga-se com 3 qUaTSS, Braga,.m____gr. 503 - Tel. 52^000

LOJA - Eitaçáó do Méier
Aluga-se a loia da Rua Silva Ra-
belo n. 10, loja 10-D. Ver no
local . tratar na Avenida Frank-
lin Roosevelt, 39, 15.» andar,

EDIFÍCIO CENTRAL - Aluga-se
a sala n. 1419. Tratar na sala
3 114, p^eçoJ^JMO^a^axas^
ÊDTfÍCÍÒ AV.-CENTRAI - Passo
contrato de dua» sala» con|ugadas
com elgun» móvel», doi» teiefo-
ne». Sr. ABÍLIO PEREIRA - Tel.
52-0516.

TÃQUIGRAFIA E DACTILO0RA-
FIA - Auli» im quilqu.» dil a
hon (apr.ndliado) • ««mia» da
ap.rf.lso.m.nto pin qu.lquif
método, velocidad. da 20 at*
140 ppm. - Cntro T.qulgráfico
Brasllilro - Priçi HS1,S1S«"_. '
12.» (Clmllndla) - S2-2°7I a...
52-0618 - Pr.par» cen»ur»o».

APRENDA A DIRÍGIR - Ensino
cl meu carro e apanho a domi-
clllo ha Zona Sul. Tratar c| ERIC
- Tel. 360949; ___ ____[
ÃürÃS""DE ACORDEON - Tel.i
37-3357 — Prof. Barbosa. .

APRENDA em pouca» aulas a ço-
locar clllos artificiais pelo p| pelo.
limpeza de pele, peruca», ndepj.
loção, maqullagem"libeiro, 87,

„...v.... Rua Barata
Rifceiro, 87, »obrelo|a 201. (TS-
nla). Unhas postiças etc._

INGLíS prático, ob.etivo, 6 me-
se», cm sua residância. Prof. 5a-
lim (Ed. E. U.). Tel.t 3B-99B5. Ho
rírio a combinar. .

* lOUJiic. i.i_ii«h«») •. ' ._~'—^ —.

IMESÁ - Alugo c| secritária, boyIMESA - Alugo c| secretario, ouy
LOJAS COMERCIAIS - Jardim,, 3 ,e|,. em escrit. modern., ms-
Américe - Alugam-sa as loiasjia|a(j0 n0 Ed. Av. Central, am-

biente tranqüilo e confort. Tra-
tar c|-Sr. Oliveira. Tel.: 22-3107

A e B, da Rua jornalista Ge-
raldo Rochi n.o 715. Aluguel»
70 mll e 140 mll. E)rfge-se fia-
dor proprietário, Chaves no açou.
gue eo lado e tratar à Rua da
Assembléia n.» 93 »/ 1403 c/
Martin» - Til. 52-8836, da» 8
1» 11 hora».

UA3A — M.uga-« tom--» mwoi"«
iala e deps. na Rua iramili n.
594 — aó lado do mercado Sio
Sebastião na Avenida Brasil —
Infs. t.l. 22-6540

Draga, i-rt, gr.
- CRECI 814.

ALUGA-SE 1 casa: Rua Maria Jo-, Dr. Gastão^
tó n. 327 - Campinho - Madu- MARECHAL HERMES - Alugam-
reira. Prego 100 Q00-. * . U» aps. noves em primeira loca-
ABOLIÇÃO -' Aluga-se 1 quar-1 ção com tala, quarto e depen-
to • 1 ou dol» rapazes ou a ca- dencias na Rua Sina n. ^UO
sal que trabalhe fora - Avenida .Tem garagem. Tel.t CETEL .,
Suburbana n. 7 471 - ap. 401 '90-1006

HIGIENO>OLIS -'Alugo áp. tér-
reo, pintado de nâvo, e| 2 qt».,
iala, banh. c) boxe, cot. a gda.
área c| tanque. Aluguel 165 000.
Ver Av. Suburbana, 2 552. Chave»
no ap. 201, c| Dona Olga, mal»
Inf. cl Álvaro. - T.l. 48-0341 •
34-1895.

CENTRO — loia» e «obrado» -
340 m2. 14 porta». Próximo TI-
radentes e Av. Passo», «ervlndo
quilquar negócio, Inclusive Ban-
co. »lugo estudando contrato lon-
go. Daniel 43-8757.

ESTADO DO RIO

--:.r_

m"'' 
S-t

.:¦-"_'_!

Negócio de ocasião
Aluga-se sobrado amplo e desocupado, com

ótima iluminação natural, em zona industrial, ju.nto
à Avenida Salvador de Sá, servindo ftmbém para
grande escritório comercial.

Detalhes a combinar. Oferta por carta para
a portaria dêste Jornal sob o n.° 314 965.

HIGIENOPOLIS — Aluga-se cala
com 3 quartos, sala, dependên-
cias de empregada, garagem e
grande quintal. Tratar com o pro-
prietário, Sr. Júlio. Tel. 43-3041.
HIGIENOPOLIS - Bonsucesso -
Alugam-se apartamentos de iala,
2 quartos, . cozinhe, banheiro

CENTRO - Aluga-se nl Rua
Miguel d. Palvi n. 182, grand.
loia para depósito, industria le-
ve ite. no Catumbl, por CrS' .
150 000 - Traiar 34-5454, Alu-
guel a combinar

_£ I^Udl tU», Wllllliu, ,ii_i"ii.M»

completo e garagem, R. Manuel
de Morais, 45

LOJA — Aluga-se no Centro -
Própria para lançamentos imobi-
llários, turismo ou venda especial
de fi ' -— "' *-'-'—- T"

ALUGO nõ Centro de S.
J. Meriti, uma grande
loja comercial. Situada
na Av. N. S. das Gra-
cas, 26. Tratar no local.

ESCRITÓRIOS
e CONSULTÓRIOS

INGLÊS - Taqulgrafla - Dactilo-
grafia - Cursos em 25 çu 30
aulai - 5 mll Cfu«_ mensais sem
Ióia. Inst. Sta. Martha. Diurno -
Noturno. Av. 13 de Maio, 44-A,
sala 1204 - 57-0051 e 4M910.

Art. 99
Ginasial em 1 ano

COM E SEM BASE

Novas turmas da» 18_is 20
a das 20 ès 22 horas.. Ultimo»
dias dc matrícula.

DACTÍLOGRAFIA
Em um mês, curso comum,

rápido • a aperfeiçoamento. —
Diplomi» no fim do curió.

INSTITUTO COMERCIAI BRAStl

Rui 
'Urugualina, 114 a 116

Tels.t 52-8997 e 52-8999.

COLEÇÕES

ESCOLA DE ENGENHARIA ESTUDARA INCOR-
PORACõES — Será iniciado no próximo dia 18,
térca-felra na Escola Nacional de Engenharia,
um curso de extensão universitária sobre /«corpo-
rações e Condomínio, patrocinado pela Associa-
çto dos Antigos Alunos da Politécnica. ¦O .curso
será coordenado pelo Professor César Catanhe-
des e colaborarão conhecidos especialistas A.
conferências «rfto às terças e quintas-feiras, xias
ll ã 19M0m. e prosseeuiráo até 15 de "ovembro
As matriculai seráo permitidas a profissionais de
tíve?superior: engenheiros, arquitetos, advogados,
economistas, admitlndo-se a inscrição como ouvin-
?es de outros proíiskonais não graduados, como
contador. Publicitários, corretores, industaais
técnicos de administração, administradores de
bXiís Durante o curso será distribu da vasta
bibliografia e apostilas relativas a -matéria e o,
matriculados que o concluírem receberão certifica-
dos da OT Maiores detalhes e inscrições na AAAP,
Avenida Rio Branco, 124, 20.» andar, telefone ..
22-4598.

CINEMA — O Cine Clube do Centro Acadêmico
Benjamin Batista, da Escola de Medicina e Cirur-
cia do Rio, realizará no próximo sábado, dia 15,
Is 10 horas, o filme de Michelangelo Antomone,
O Grito.

CURSOS — A Associação Cristão Feminina abriu
inscrições para os seguintes cursos: Presentes de
Natal, Coníeitagem, Bordado Ve^cor Corte e Cos-
tura, Culinária, Pintura em Tecido, Decapé e San-
tos Barrocos.

FILOSOFIA — A Faculdade de Filosofia Santa
ürsula, realiza de 17 a" 22 dêste mês, a 1.» Semana
de Estudos Alunos—Professores. O tema geral da
Semana será Vm Aspecto da Democratização de
Ensino; O Problema do Analfabetismo e da Edu-
cação Base. Serão discutidos também temas cs-
peciais,- apresentados nos diversos departamentos.
Uma programação social e esportiva acompanha-
rá os estudos dêste seminário.

CAMPO GRANDE — A Faculdade de Filosofia de
Campo Grande comunica a todos os alunos con-
cludentes do curso em 1964 e 1905, que a 15 deste
mês será realizada a colação de grau das referidas
turmas. Como os diplomas dessas turmas so po-
derâo ser dados apôs a colação de grau, torna-se
imprescindível o comparecimento de todos os alu-
nos. A colação se refere aos graus de bacharel —
quem íêz o curso de três anos nas matérias que
caracterizam o currículo do curso que freqüenta-
ram — a quem íêz o extinto curso de Didática cm
um ano, ou ainda, a quem cursou em paralelo com
as matérias de formação técnica,

EDUCAÇÃO FÍSICA — A convite da cadeira de
Organizaçfio e Administração, o Dr. Hilton Gos-
line lará uma palestra para o curso de Medicina
Esportiva, na próxima terça-feira, às 10h30m, no
auditório da Escola, quando abordará aspectos re-

•íerentes à organização dos Departamentos Medi-
cos dos clubes o do Serviço Médico da Seleção Bra-
sileira.

v*

CASA MILLAN, plano» naconal»,
e»trongelro», caudi • armário, 10
ano» da garantia, a prazo »om
juro». Ouvidor, 130, 2j_iobrejo.li;
COMPRO UM PIANO di quil-
quer marca, misma pr«l«.ndo r_c
paro». Solu;» rápida • vlsta he-
il. Til. 45-1130.

», Turismo ou voin» »^t°' sSranTST
im <lc ano, c/ lelcfcne. T'»;CENTRO
37-1100.  Utt._vt.___-lar 37-1100. __ ãTTiqT.se _ Avenida Presiden-

LOJA -SANTO CRISTO - Rua' feLUv°*a5,E „. 5$",'.™ 1 310. cl
Pedro Alve» n. 34, passo con-, dt.pendencias - Chaves com o
tratio restando 4 ano», çom ma-:oe,___\„, jorge - Tratar telefone
quinado ou entrego vazia, - 72. 22-2038 -

PENHÃ~CTRCULAR - Alugamoi ^ « 
'="do 'irau' AluBual de 

AlUGAM-SE salas para comírclo
na Rua Caicals n. .104 - com >"• /^"r- „¦¦-.-. „„..„. ou casais. Rua Estido de Si, 6,
sala e quarto separados, quin. I LOJA - ÇlneISndia, passa-»e con- ér.

RECADOS E CORRESPON06NCIÁ
— Toma-se nota e transmile-»e ç|
abaul. responsabilidade em esçrj.
tório modern.,. instalado np Ed.
Av. Central, cl secretário, boy e
3 tels. Crí 20 000 mensais. -
Trai. 42-2827. ., - ¦¦
SALA"PARA ESCRITÓRIO - Alu
go uma espaçosa ç| «el., no cas
telo._Tratar_p| te|._42-6787.
SALA -Aluga-se 

"uma ótima ia-
la, 35 m2, .tapetada, com corti-
na», armários embutidos, binneN
ro completo - kltchnette - 21 -°
andar - 250 000 - Depínto ou
fiador - 32-9393.
SALA - Aluga-se, Ru. dl Cons-
tituisão, 80.
SALA - Castelo - Aluga-se ex-
celente sala com telefone. Infor-
macõe» pelo telefone 32-5545.
SAÍA - Aluga-se à Av. Pres.
Vargas, 542 »| 1011. Traiar e
chaves c| Romeu. Av. Passos, 13
— Igreja.

FISICA E QUÍMICA - Aluno \.
N. Medicina ensina cientifico. Tel.
36-4469.
MESTRE AMADOR - N4vo curso
ser. Iniciado dia 28 de outubro,
no Clubi de Regata» Guanabari
(Mourisco). Aulas 1» 4a». e 4..»-
feiras, às- 20h 30m." Exames na
Capitania em d.z.mbro. Nío pre.
cisa ser sócio do clube pari m
quentar. Inscrições • Into"?*!0*8
Comte. Carneiro. T.l. 27-4949.

RÃRÍSSÍMOS MARFINS - China-
_es. Só pira eoleelonedore». Rua
Bulhõe» d. Carvalho, 414, ap. 501.
Denol» da» 15 hora».

COLEÇÕES
SELOS E MOEDAS PARA COLE-
CAO - Compra e venda -¦ W»
Ôonçalve» Dia», 84, sala 301 -
TeU 52-1828.

MATEMÁTICA - Engenheiro ml-
lltar di aula» particulare» para
ainaslal e cientifico. Telefonei
28-2956.

SALA - CENTRO - Aluga-se
parte da sala 1 826 da Rua Se
nador Danlas _n. 117 - Atende-
se pela manhã. __>
TRÊS SALAS VAZIAS - Alugo
qu vendo S. luzia n. 799. quase
esq. da Av. Rio Branco, espetacu-

.lar, 57-4019, Sousa, das 15 horas.

PROFESSORA diplomada de cor
te costure, curió rápido em *
aulas ii apronta «eu vestido.
Atendo a domicilio na Zona Sul.
32-5957. Dinorah.

Moedas antigas
COMPRO'
Fone.t 27-3105

MILITAR PARA VIAJAR -Ven-
de-se um saxofone tenor, St Be*
mol, "Selmer", novinho, «em u»o.
Tratar Rua Coronel Amarante, 339
em fr.nte ao 3.° Rl - São Con-
calo — Esl.Jj_oJ.lo.
PIÃNÒ estrangeiro, vendo, preço
baratlsslmo. Rua Itaplru, 699 -
Bairro_Calumbl - Tel. 42-1324.
PIANO IMPORTADO - Alemüo,
novo. Rua Dom Tereia n. 173.
Til. 29-1006.

VENDO acordeão Scandalll nSvo
na garantia, côr grani, 120 bai-
xos 7 x 2 r., 5 abaf. com estoju
especial, 250 000, Av. Prado Jú-
nior,J35,_api_704i__
VENDO piano alemão Sponagel.
quase novo, 3 pedaís, teclado
marfim, sonoridade exlraordiné.
ria, fácil, um pouco, Av- Hen-
rtaue Valadares, 41, ap. 604.
VENDO plano, francês, 35Ò. Ria
André Cavalcanti, 139. Br. de Fa-
tjm.a.

Compro 1 piano
Tel.: 57-0960

PAOO BEM 

PIANO Pleyel, vitrola S. Eletrlc,
ridio Philco. Cop. 828 ap. 403

INSTRUMENTOS
MUSICAIS

PIANO - V.ndo «Ipe ap„ ótimo
funcionamento, para desocupar-lu-
gar. 350 mil. Rui' D.lfim Carlos,
48/102. Ver depois das 12h. -
Olaria.

PROFESSOR - Precisa-se com ur-
gêncla de professor de Ciências
c Desenho, para ensinar em co-
légio no Meier. Telefonar para
27-9028. «nlreJ3_e_14jioris.

TERCE1RANISTA da E. N. Q..
ministra aulas particulares desta»
matérias. Chanur I Fabiano. lei.
47-2738.

AAA PIANOS - Nacional» novos
e estrangeiro» - Casa especiali-
zada vende bem financiado» ins-
trumentos de alta classe em qua-
lidade e beleza. - Rua Santa
Sofia, 54 — Saeni.Pena. 
ÃTCASA MOTTA pianos europeus
novos, pleyel, Welmar, Petrof.
cauda e armirlo e prazo menor
preço. 2 Dezembro, 112 - .Ca-
tete.
ACORDEOM SCANDAlll - Ua-
liano, 120 baixos, com registros.
Vendo urgente. Grande oportunl-

Idade. Tel. 52-2819.

PIANO PLEYEL OAVEAU. D. __••<
tude» HERZ. Desd. 275 até 350
mil. P. 11 Junho, 40J (Térr.o -
Mangue).  !

iVENDÉ-SE um clarinete 13 cha-
ve» em perfeito estado e conser-
vação. Tratar — Praça Olavo Bi
lac, 18 - Luia.

ACORDEÃO É .

VENDO um piano. Av. Copaca
bana, 1 344, ap. 201 

^VENDEM-SE piano» nacionais nc
vo» e estrangeiro». Bem financia-

Idos, com pequena entrada. — R.
'Santa Sofia, 54. Saenz Pena. -
,Casa cjpacializada. Aceitamos tre-
cai.

MUNDIALMENTE
CONSAGRADO

QUALIDADE E
GARANTIA

raaBsasisaft-»'»:^
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• EMPREGOS

Horóscopo

CLASSIFICADOS - Jornal tia Brasil, jcxtn-feir», 14.10.6 - 5

COZINHEIRA - Proclso com prá- PASSADEIRA - Proclio, 1 dia 3 MARCENEIRO - Proclsa-se para

Trof. MAZUItKA
Procure dnr o máximo em tO-

v das as tarefas que soja preciso
realizar, porque, só assim, terá
mals possibilidades dc êxitos.

•»•*•

Capricórnio (21/12 a 20/1) — Este ó um dia que
vocô terá, grandes possibilidades para realizar boas
conquistas e lazer viagens de pequenos percursos.
Aquário (21/1 a 20/2) — O dia será calmo e alegre,
Isto é no ambiente do lar. Multo bom para a vlda
profissional.
Peixes (21/2 a 20/3) — Procure concluir somente
o que estiver começado, pois os novos negócios se-
rão um tanto arriscado para vocô.
Aries (81/3 a 20/4) — Ê bem provável que venha
surgir alguma divergência no local de trabalho,
mas n&o se precipite, pois será coisa passageira.
Touro (21/4 a 20/5) — «ste é um dia que vocô
mais lucraria se procurasse descansar pois a sua
saúde há muito que está precisando de atenção.
Gêmeos (21/5 o 20/6) — Hoje você terá Idéias mui-
to claras, procure tirar o máximo dessa oportunl-
dado que nSo se renova amiudadamente.
Câncer (21/0 a 20/7) — Aproveite O máximo dos
íuidos dêste dia, procure resolver os assuntos que
tom em pauta, pois o dia é multo bom.
leão (21/7 a 20/8) — Não perca tempo com mini.-
cias, dê continuidade nos assuntos profissionais ou
amorosos.
Virgem (21/8 a 20/9) - Hoje se tiver alguma hora
disponível seria muito bom para realizar algum
passeio e viagens curtas, pois o dia é favorável
para isto.
Libra (21/9 a 20/10) — Multo cuidado com as opo-
sições no ambiente de trabalho. Use o humor se
sentir o ambiente turvo.
Escorpião (21/10 a 20/11) - Sua vida sentimental
poderá sofrer algum desgaste hoje, procure evitar
que tal aconteça, para sua felicidade.
Sagitário (21/11 a 20/12) - Poderá sofrer alguma
tristeza hoje, mas tudo porque estará um tanto
alheio aos acontecimentos. *

tica o com boa aparência e quo
dõ roferCnclas,_.Tel. 27.4815.
EMPREGADA' -"'Preclsa-se de íor-
no • fo_óo com boa aparência,
para casa de pessoa d* alto tra*
timsnto, Tel.-47.672-,; D. Selmi,
EMPREGADA - fodo serviço, pa.
umo 60 mll. Fia. Marjolhões 403.
_302.

EMPREGADA para pequena fa-
Mia. Preclsa.se para cozinhar e

arrumar. Folqa eo» domingos.
Carteira ou referencias, Xavier da
Silveira, 80 - 1 002.
OFERECEMOS ótimas côilnhoirãs
do varias categorias, com cariei.
ra o roterenclas. Tel. 52-4604.
OFERECE-SE", 

"cozinheiras 
chega-

das Beldm Pari. Outra qualquer
serviço. 52-8708.
PRECÍSA-SE do cozinheira de for
no e forjão. Paga-se bem. - Rua
Condo Bonfim, 1 328, op. C02.

TI|Uca.
PRECISA-SE cozinheira • mals
serviços. Pana-se bom. Pedem-se
reforünclas. Rua Maria Amália n.
61, casa 2. Tijuca.
PRECISA-SE empregada para cozi
nhar o trivial e demais serviços
do casal, com carteira e referen-
cias. Paga-se bem. R. Barata RI'
beiro, 18, ap. 902.
PRECISA-SE de um empregado c|
pratica de cozinha na Rua Sao
Francisco Xavier n. 462.
PRÊCISA-SE cozinheiro trivial sim-
pies, paga-so 60 mil. Rua Domin-
gos Ferreiro, 78 - 701
57-5695.

rnlj. Viscondo' Caravalat:'1Q1.
PASSADEIRA brím" tinturaria
Rua Miguol Gama, 248, Maria da
Graça. __  
fiNTLÍRÃRÍÃ - Prêcisa-sò 

"cie

passadolroa para vostldos, com
pratico. Rua Haddock Lobo, 414,
Tiiuca. _____  _
TINTURARIA, prèclsa-se, holfmls-
ta. Rua Leopoldina Rego, 360-B
— Olaria.

fibriea de móvois. Rua Sio luis
Gonzaga, 376.
ÜÂADrcK.ctDr.e'

TINTURARIA O. K. - Preclsa-se
do passadeira. - Rua Siqueira
Campos, 82.B.

DIVERSOS
CASEIRO - Precisa-se
casal para casa de trata-
mento em Petrópolis. Ela
para cozinhar e outros
serviços, êle para tratar
do jardim e zelador.
Exigem-se referências de
casa de família onde te-
nham trabalhado. Tratar
na Av.'Rio Branco, 110,
8.°, depois de 13 h. D.
Heloísa.

MARCENEIROS
saibam marcar
Italianos, 200

- Proclio,
folhear. •
Turiaçu.

MARCENEIROS - Procuram-se
compotr_n.es que conheçam plan*
tas. Paga-se bom. R. Sio Luis
Gonzaga, 424 — fundos, '

MARCENEIRO - Procisa-so com
pritica, - Rua Mllton, 95, fun-
dos. Ramos.

PRECISA-SE carpinteiro para for-
mn-conc.filo e armador. Rua Josi
Msiriano 35,
PRECISA-SE do molo-oficlal de
carpinteiro, com prática de ofi*
cina — Paga-se bom. — Rua do
Resende, 88.

OPERÁRIOS - MESTRES
- CONSTRUÇÃO CIVIl
BOMBEIRO HIDRÁULICO com pri
tica do obras, precisa-se, _ Rua
Júlio Furtado, n. 196, Graiaú, ati
is 9 horas.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS .
EMPREGADA - Precisa-se de mS-
ça para trabalhar em ap. de pe-
quena família. Paga-se bem. -
Tratari Figueiredo Magalhães, !__¦•
A - Loja.

- Tel.:

PRECISA-SE de empregada js.ora
cozinhar e passar roupa, nao ha-
vendo necessidade morar no em-
irógo. Família de tr8s pessoas.'a.a-se CrS 70 000. Exlgem-se ro-

ler.ncias. Procurar Avenida Epi-
lido Pessoa n. 18, ap. 304 -
Ipanema._ _ _____
PEQUENA familia precisa de
empregada para cozinhar • arru-
mar. Paga-se bem. Tratar • Rua
Joáo lira, 81 ap. 403. Telefone
47-1334 - leblon.

LAVAD. E PASSADEIRAS

CASAL - Preclsa-se - «em fl;
lhos - de preferência espanhol
ou português - pari casal de
alto tratamento - Ela cozinheira
trivial fln» - êle copelro-arru-
mador. Exlgem-se documentos -
referencias. • pritica do serviço.
Excelente ordenado — Ótimas
acomodações - I favor não se
apresentar quem nSo tiver condi,
cões. Tratar Rua Minlslr» Vivei,
ros dt Castro, 141 ap, 201. Das
10 ls IBh. '

LAVADEIRA - Proclsa-se para
trabalhar do 2a. a 6a. feira só
até 16 h. Paga-se bem. Tratar na
Av. Maracanã, 1063 ap. 304 (por
to da Rua José Higino).
lAVADEIRA-PASSADEIRA - Pre.
cisa-se. Rua Barão de Jaguaribe
n. 232 — Ipanema. Paga-se bem
Podem-se referências. Tel.t ....
27-9647.

moça óu Mocinha - Preciso
das 7 is 10, serv. leves ap. de
uma pessoa. — Boa aparência e
Instr. 2 ou 3 v, semana, 40 a
60 000. Rua Dias de Barros, 39,

3 Curvelo, Sta, Teresa, ati
lOh.

BOMBEIRO - ELETRICISTA e um
pintor — Precisa-se para 'vários
dias — Avenida Graça Aranha

206 — sala 911, depois dos
h_30_m -CENTRO.

ESTUCADORES - Preciso, tratar
no local. Av. N. S. da Ponha,
325.

TIPOGRAFIA - Preclsa-so de ta. PUECISA-SE um gorçon eom pri
loelro cortador, Av.
7153-0. Abolição.

Suburbana,

TIPOGRAFIA — Prociso.se de um
compositor 1 Rua Frei Caneca, n.
237.

tica pare restaurante. Tratar, Ãv.
dos Democrático:., 685-A, Boniu
coaso.

TORNEIROS - FRESAD.
AJUSTADORES

MEIO-TORN-IRÕ p| fibriea da
peças para tratores. — Serviço se-
rlado. Só elementos desembara-
Çados, dispostos a progredir. Pa-
no-se bcm. Apro sentar-6 o com
documentos para testo, na Rua
Elias da Sllva, 11, Piedade.

TORNEIRO - Preclsa-so oficial
lôrno revílver. Trator Estr. Co-
ronol Vlolro, 121 - Viconte de
Carvalho. Tratar das 8 às 17
horas.

SAPATEIROS
CORTADOR - Preclsa-se de cor-
tadores do peles. Fabrica da Cal.
çados Belga Ltda. Rua Bela, 726
— S. Cristóvão.
PRÊCISA-SE um acabador balcão
esporte e Luis XV, obra fina
- Santa Clara, 33 — 810.

LADRILHEIRO omprclteiro - Pre-
cisa-se multo bom. Tratar à Rua
Dr. Garnier, 854, lo|a Jacaré.
PRECÍSA-SE de pintor no Rua
Santa Alexandrina n. 667 — 695
com SEVERINO - Rio Comprido
PEDREIRO''-"SERVENTE - PrecT-
sa-se para trabalhar no km. 2 da
Presidente Dutra. Trotar Rua Se-
nador Vergueiro, 203, ap. 209.
Flamengo,.

SAPATEIROS - Instituição do Co
riclade precisa de bom cai
xelro de balcão, paga-se bom
mensal, bom virador, furador,
miciuina Royal. Rua Marquês de
Abrantes, 48

ap

MOÇA, sonhoro clara, para todo
serviço doméstico em clinica e
rapaz 17 anos pl servente. Rua
José Bonifácio, 143— Méjer.
OFERECE-SE senhora branca, 30
anos, para todos serviços casal.
Tenho filho 5 anos, não atrapa-
lha. Travessa S. Domingos n. p,
Dalmira — Centro.

PRECISA-SE de pedreiro, estuca-
dor, com grande prática, ganha
bom ordenado o carpinteiro —
RuaRodrigues de' Cabral, Lot. 10,
Q. 19,.Parque Colúmbia — Aca
ri - GB.
PEDREIRO — Precisa-so para tra.
balhar na Tijuca. Tratar na Rua
do Catete, 4B — Sobrado.

OFÉRECE-SE faxineiro, entende
 {ardim, lava carros, encera, para

PASSADOR tinturaria, case- efetivo, cosa família. Boas rç.
mira, miq. Hoffman - Rua Mi- ferências. Tel. 420625 - Soltei-
guel Gema, 248. Maria da Graça, ro, 42 anos.

MOÇA — Precisa-so p/ trabalhar
em ap. de uma pessoa. Capaci*
dade p/ desempenhar por s/ con-
ta todo» os serviços^ domésticos
e ótima aparencia são indlspen-
sáveis. Tel. 47-9721. .
MOÇAS - Auxiliar d* escritório
e contabilidade com pritica, gina-
sio — Varias vogas — Riobros
- Avenida Presidente Vargas n.
529, sala 410.
MENINA - Precisa-se de 10 a
12 anos para ajudar a olhar me*
nina do dois anos — Ordenado
inicial de CrS 25 000 -Tratar
na Rua General Roca n. 818 —
ap. 501 - Tijuca.
MOCINHA - Preciso. Serviços
domésticos. Casa família. Paga.
se bem. — 46-8378.  .
MOCINHA para ajudar cm servi-
ços leves. Tratar com responsa-

¦vel na Av. Engenheiro Richard
n .38. Gdaiaú. ^^^
OFERECE-SE babi portuguesa pa.
ra criança recém-nascida, poden-
do ir para fora 2 anos de ref. -
Agência São Jorge. Tol.: 25-9533
- Luis.
OFERECEMOS ótimas ãrrumádeí
ras, copeiras e babás, comido-
cumentos
52-4604.

referencias. Telefone

OFEREÇO para trabalhar em casa
de familia c/l criança de 1 ano,
façam-me esta caridade, telefone
para Marlajosé- 36-4389.
PRECISA-SE 

"de"uma 
empregada

. pl todo serviço, com carteira
Tel. 26-4439

ATÉ 100 MIL pago a cozinheira
trivial fino. Ap. 3 pessoas. Pra-
ça Tiradentes, Pedro I, n. 7 ep.
307. ._
ATENÇÃO - Cozinheiras. Preci-
tamos, ótimos ordenados. Rua
Senedor Dantas. 39, 2.» «ndar,
sola 206.
AGENCIA SAO'JORGE - Ofere-
cemos as melhores cozinheiras do
forno e fogão, trivial fino e va-
rlado, com referencias. Recentes
e seguras — Coooiras, babás, só-
efetivas. Tel. 25-9533, Sr. Luis.
Rua Pedro Américo, 166, ap. 201
- Catete. .
COZINHEIRA - Forno • fogão.
Precisa*s« casa alto tratamento.
Ordenado a partir 100 000. erss.
Exigem-se referências, R. Volun-
tiriot da Pítri. 139 ap. 903. -
Tel.: 46-5339.

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO
AUX. DE ESCRITÓRIO
AUX. ESCRITÓRIO - M6ça, pre-
cisa-se, com boa letra, alguma
datilografia e vontade de apren-
der. Marcar entrevista com Sr.
Hamilton. Tol.: 43-4263.

SECRETARIA - Precisa-so, ativa,
prática relações publicas, datilo-
grafa, boa apresentação e respon'
nivel. Trat. cl Sr. Oliveira. Av.
Rio Branco, 156, sl 3 321.

ADMITE-SE 5 moças p|aux. escri-
tério cl datilografia b. ap. até 30
anos, 170. e 1 moça menor dati-
lógrafa. Av. 13 de Maio, 23, s|
2212.

COZINHEIRA - Precisa-se à Rua
Haddock lôbo, n. 195. Tiatar do-
pois das 9 horas, com Ramos.
COZINHEIRA - Precise-se, com
referências. R. Si Ferreira, 171,
ap. 503.

AUXILIARES - Môças dats., miq.
elét. Olivetti e IBM. Prát. tabe-
las, 250, Corresp. 250. Dat. 150,
180. Esteno port. copista. íngl.
300. Caixa regist., telefonista m.
chaves. — Av. Pres. Vargas, 435,
s| 605.

COZINHEIRA - Precisa-se, tri-
vial fino, variado, com referen-
cias o durma no emprêgo. Av.
Atlântica n.o 632 ap. 501.
COZINHEIRA com prática • re-
ferências. Rua S. Clemente, 243
casa XXI. Dormindo no emprêgo.
CÕZINHÉÍRA - Preclsa-s» de
uma, para casal de fino trato,
que tenho prática de trivial fi-
no. Tem outra empregada para
ajudar. Paga-se bem. Exlgem-se
referências. Tratar na Rua Raul
Pompeia^ 101 - 10°.
COZINHEIRA
referências, à
219 - leblon,

- Precisa-se, com
Rua Carlos Géis.

PKECISA-SE mocinha com prítica
de criança, c| referência. 37-4373
-_Rua_roneloros, 180, ep. 301.
PREClSA-SÉ babi, paga-se até Cri
80 000. Exigem-se competência e
boas referências. Tratar Rua Hi-
lário Gouveia n.° 18, ap. 701 —
Copacabana

COZINHEIRA - Preciso c| práti
ca p| poq. família. Peço cartel
ra ou referências. Ord. CrS 60
mil. Av. Princesa Isabel, 166 ap.
501. leme. Tel.: 37-2700.
COZINHEIRA - Casal precisa de
1 boa — Pago-se bem. Telefo-
ne 25-5572 - Avenida Rui Bar-
bosa n. 430 — 401— Botafogo.

PRECISA-SE de umo arrumadeira
paia casa de família e que durma
no emprêgo. Exigem-se referén-
cias. Trotar à Rua Andrade Ne-
ves n.o 315. Tiiuca. Ordenado
70 000.
PRECISA-SE de umo empregada
domestica. Rua Moncorvo Filho,
n.o 40, ap. 326.
PRECISA-SE menor para babi e
arrumar quarlo. Exige-se referén-
cia — CrS 30 000 — Rua João
Lira, 112 - leblon.
PRECISA-SE de empregada para
todo serviço em casa de família
dc 4 pessoas. Rua Maria Josó n.°
6391101. Térreo — Campinho -
Madureira.
PRECISA-SE empregada para, todo
serviço do 4 pessoas, que dê re-
ferência» e cozinhe bcm. Orde-
nado a combinar. Tratar na Rua
Ipiranga, 13 .Laranjeiras.
PRECISA-SE de empregada para
serviços domésticos. Copacabana
Tel.: 36-1331.

COZINHEIRA - Precise-se para
bar, à Estr. Intendente Magalhães
n. 845.

SEC. DATILOGRAFA escrevendo
com rapidez, boa aparência, de
senvottura. Procuramos urgente.
Miguel Couto, 231703.

AUXILIARES somente sem pritica
môças o rapazes p| escritório c|
salários 100|170 000 n| slstem. Av.
R. Branco, 151 s|lo|a, i|09.

CORRESPONDENTE (moça) c| re.
dação, ótima aparencia. Sal. 250
e 300 mil. Av. Rio Branco, 185,
\0.P,fíW\ 021.
MOÇAS, aux. escrit., secretárias,
datlf., taquig., alendentes etc. -
Pagamos mais 50 mil do que os-
tão ganhando. — Erasmo Braga,
227/315.

ALO — Ganh. mais dinheiro na
revenda d. roupas, Você com-
pra a prazo • tem 6 mesas pl
pagar, c| entrada de 30% (70%
financiado). ABC MODAS - Est.
Portela, 29 - 2.» andar - Ma-
dureira - Centra — Edif. Av.
Central, 10o andar.
DEMONSTRADORA-VENDEDORA -
Domiciliar, boa aparência e fa-
cilidade do vendas. Rua Siq.
Campos, 282, box 10. Sr. Riba-
mar, das 9 is 15 horas.

MOÇA CULTA E AMBICIOSA p|
entrevistas biogrificas na alta so-
ciedade 500 mil mensais. Erasmo
Braga, 227 - 315.
OPERADOR - IBM - REMING.
TON - Riobrás - Avenida Pras.
vi_9,s_n' 529 - sal» 410.
OPERADOR IBM - Procura-se c|
pritica comprovada em máquinas
números 405, 513, 77 • 83. - es.
senclal qua saiba montar painel,
Horirio confortável • salirio Ini.
dal d. 300 mil cl reajustas fre-
quentes. Tratar na Av. 13 d* Maio
n;0_23,^grupos 614 > 613.
ÒPERÀDOR"BÜR'RÓUGHS - 2 ro'p.
prática Adm. imediata, até 30
anos. Semana 5 dias, brancos.
Sen. Dantas, 117, s| 223.

BALC E VITRINISTAS

VENDEDORES
CORRETORES

PEDREIROS, carpinteiros, armado.
res • serventes. Precisam-se na
obra da Av. Itaoca Iunto do n.°
1 354. (Bonsucesso).
PRECISA-SE de estucador com
prática obra. Av, Rui Barbosa,
n. 910.
RUA COMENDADOR GÜERRÃ7
256, casa 102 — Procisa-so de
pedreiro profissional — Pavuna.

PRECISA-SE do um garçom com
bastanto prática, que tenha to-
dos os documentos. Tratar na R.
Francisco Otaviano, 37. Posto 6.
Copacabana. Horário diurno,
PRECISÀ-SE copeiro e garçon íi
Rua Santa luzia, 735-A. Dopois
das 10 horas com referências.

CHOFERES E
MECÂNICOS
LANTERNEIRO Volkswagen - Pre.
cisa-s* da oficial competente. Se-
mana da 5 dias. Exlgom-sa rafe-
rênclas. Tratar Rua Sio Luta Gon-
lana, 453 — Sio Cristóvio.
LANTERNEIRO - Preclsa-se, pa
ga-se bom. Rua Ângelo Bitencourt
80, Vlla Isabel.
MECÂNICOS - Equipa-
mento rodoviário pesa-
do. Bastante prática em
Caterpillar — Rua Piran-
gi, 405 - Olaria.
MOTORISTA - Proclso com práti-
ca para dirigir carreta. Rua Diogo
Vasconcelos, 98 (Mangulnhos).
Ponto final ônibus Vlla Kosmos—
Mangulnhos. _^

SAPATEIROS - Precisam-se sela
dores do sapatos. Rua Barão de
Ubí, 159. w

DIVERSOS
AJUDANTE - Precisa-s. para
serviços gerais da indústria na
Rua Teixeira Ribeiro n. 101 -
Bonsucesso. .
AMARELEIRO e aiudante de con-
feitelro com muita prática, pre-
cisam-se, na Rua Dias da Cru_,
120 — Méier. *
BOMBEIRO hidráulico que enten-
da do eletricidade, precisa-se com-
petente, i Rua Santa Alexandrl
na, 307 — Rio Comprido.
BOMBEIRO — Precisa-se de oficial
e aiudante. Tratar à Av. 13 de
Maio, 13, 18.o, s| 1 821-A. Das
16 às 18 horas. .

LUSTRADOR — Precisa-se com prá-
tica — Rua Mllton, 95, fundos. —
Ramos.

MOTORISTAS - Preclsam-se quo
conheçam bem a cidade para en*
tregos em Kombis e caminhões
Mercedes. Documentação comple-
ta. Mínimo doit onos, cart. prof,
assinada. Praça Honérlo Gurgel,
223 - Iraji - Fonei 91-2138 -
CETEI.
MECÂNICO AUTOMÓVEIS, exo-
cuto qualquer serviço em auto-
moveis, caminhões, ônibus a tra-
tores, também solda a maçarlco,
só interesso trabalhar a comissão
ou de. empreitada. Tel. 34-8493
de 13 às 15 horas, Aurélio.
MOTORISTA — Precisa-so para
Kombi cl prática minino 3 anos.
Rua Real Grandeza, 245.
MOTORISTA — Preciso com pri-
tica em dirigir caminhão Merce-
des-Bcni — Tralar Rua Sto. Cris*
to, 152.

Mecânico de Manutenção
Empresa jornalística precisa com prática,

nível primário completo e de preferência com os

cursos do SENAI. Paga-se muito bem. Os interês-

sados deverão se dirigir à Div. de Seleção, Av.

Rio Branco, 110/112 - 1.° andar - de 9 às 12

horas, munidos de uma fotografia. (P

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS e|,
pratica. — Proclsa-se na Rua do[
Riachuelo n. 376.

OFICINA de plistico admite um
oficial ou meio-oficial para le-
treíros e outro serviço — Rua
Monte Alegre, 30-A

MECÂNICOS ESPECIALISTAS VW
Precisa-se, Aulo-Pecas Monte-

negro Ltda., Estr, Vicente de
Carvalho, 1 129.

ELETRICISTAS -
RADIOTÉCNICOS
ELETRICISTA - Precisa-se de ofi-
ciai. Tratar i Av. 13 de Maio,
13, lB.o, s| 1 821-A. Das 16 is
18 horas.
PRECISA-SE d* ajudantes de ele.
triclsta cotn prítica am ônibul
para trabalhar 1 noite — Rua
Viana Drumond n. 45 — Vila
Isabel.

GRÁFICOS /

HORAS VAGAS - Se V. pode
fazer 10 visitas diárias ganhe 200
mil cruzeiros. — Av. Erasmo Bra-
ga, 227, 315 (Publicidade).
VENDEDORES (AS) - Empreendi-
mantos atuando na Zona Norte.
Centro . Sul, contrata vendedo-
res (as) d. 20 • 50 anos. Exige-
sa instrução primária — Serviço
externo sem horirio fixo, poden-
do manter outras atividades. —
Salirio 100 000 mals comissões
no ato da vanda, prêmios. Fácil
execução. Tratar na Estrada do
Portela, 29, sala 305, 3.° andar,
diariamente dat 9 is 17 horas. —
Madureira — Solicitamos trator
anúncio.

COMPOSITOR - Precisa-se de 1
competente, para trabalhas co*
merciais — Avenida Teixeira de
Castro n. 116-C.

Precisa-se.ENCADERNADORES
Luiz_de Camões _ 74.-
GRÁFICOS — Precisam-se de lm-
pressores e margeadores compe-
tentes para máquinas planai. —
Apresentar-se na Rua Frei Caneca,
224. ¦ 

PRECISÃ-SE de serralheiros com
pritica de m6veis de 050. Favor
apresentar-se à Av, dos Demo-
criticos, 585-A — Bonsucesso.

MOTORISTA - Precisa-se c/ pri-
tica do entrega de bebidas. Tra-
tar Cervejaria Princesa.

PRECISA-SE de um serralheiro ¦ 1
de melo serralheiro. Rua Ferrei-
ra Sampaio n.° 21 — Abolição.

PRECISA-SE empregado com pri-
llca para copa do bar. Não tra-
balha aos domingos. Avenida Pe-
dro Segundo, 222-D. S. Cristo-
vão. _____
PINTORES — Precisam-se de três
pintores h Rua Santo Amaro, 84
— Beneficência Portuguesa. Tra-
tor com o Sr. Fonseca.
PRECÍSA-SE 

"aiudante 
de forno

com prática. Rua Dias da Cruz
n.° 617 - Méier.
PADARIA — Precisa-se um bal-
conista com prática. Tratar • na
parte da tarde na R. Getúlir
149. T. Santos.

GRAFICA - Margeador de mi-
quina Planeta A. Precisa-se à R.
Aristides Lôbo, 243. 
IMPRESSOR - Miqulna Heidel.
berg. Prcclsa-se. Tratar k Rua
Santana,_ 156_s|l.
IMPRESSOR - Máquina Davidson.
Precisa-se. Tratar a R. Santana,
156, sil.
IMPRESSOR competente com pri!
tica corte a vinco precisa-se —
Rua Evaristo da Veiga, 109 ati
20h, diiriamente.
IMPRESSOR - Preclsa-se para
máquina Minerva. — Praça Çio
Grande do Norte, 49-A - Enge-
nho de Dentro.

PINTORES COMPETENTES com
ferramentas na Rua Bento lis-
boa n. 3-A - Catete, at 7 h
30 m.

PADEIRO - Precisa-se c|
prát. mínima de 4 anos
R. Teófilo Otoni, 15 -
Sala 1013.

NAVEGAÇÃO

MOTORISTA — Procura-se para
carro particular, com prática pe-
to menos de 2 anos. Tratar na
Rua Professor Gabizo, 81-A,. casa
Alexandre.
MOTORISTA veterano na praça
deseja trabalhar em Wemag ou
Volkswagen sem rendição. Reca-
do no 1el._34-9602,
MOTORISTA F.-600 - Precisa-se
para trabalhar em firma comer
dal. Rua Senador Nabuco n.° 109

Vlla Isabel.
MOTORISTA — Prcclsa-se para
trabalhar em fibriea de móveis,
na Rua Feliciano de Aguiar^ 427,
Maria da Graça.
PRECISA-SE lanterneiro, eletricista,
capoteiro, mecânico. Tratar Rua
Marechal Floriano Peixoto, 2574
— Evanil — N. Igua;-.
PRECISA-SE de motorista de ca-
minhâo de feiro. Procurar o Sr,
Paulo — Eslrada do Otaviano, 608,
fundos, dos 16 is 18 horas.
PRECISA-SE do um lanterneiro
um mecânico competente. R. frei
Caneca, 452.

SERRALHEIRO E AJUDANTE -
Precisa-se — Tratar na Avenida
Rio Branco n. 156 — ula 421
das 9 is 12 horas.

SERRALHEIRO, mecinleo e lima-
dores, precisam-se. Tratar, Rua
Briullo Cordoiro, 531 - Jacaré.

AJUDANTE caminhão, preciso, com
pritica. — Rua Diogo* Vasconce-
los, 98 (Mongulnhos), ponto final
ônibus Vila Kosmos - Mangui
nhos. ___

SERRALHEIRO para alumínio -
Procura-se melo oficial na Ava-
nida MERITI n. 3 692.

OFÍCIOS E SERVIÇOS

COZINHEIRA - Precisa-
se trivial fino para casa
de tratamento. Exige-se
carteira e referências. —
Favor não se apresentar
quem não estiver nessas
condições. Tratar na Rua
Codajás, 323 - Leblon
— (junto ao Canal Visccn-
dè de Albuquerque}.

BALCONISTAS: M/R - Precisam-
se môças c| prít. no ramo confec
çoes. Rapazes eletrodoméstico. —
Av. Pres. Vargas, 417, s| 1310.

COZINHEIRA - Trivial fino e va-
riado. Exigem-se referências e do-
cumentos - Ordenado CrS 60 000
Av. N. S. Copacabana, 400, ap.
I 201.
COZINHEIRA - Precisa-se na Av.
Copacabana 860, ap. 701. Tel.i
57-8697. Exigem-se boat referén-
cias. Paga-se bem.
COZINHEIRA Precisa-se, forno

S*$ seloraTe^de ^êHogão. Exigem-,.;«lerônçia».
Paga-se por quinzena Cr$ 40 000
Praca Ubojara 58 ap. 201 (Jaca-
ri). Telefone 48-0579.
PRECISA-SÊ empregada. Exigem-
se referências. Kua do Bispo, 140
- op. 303 - Rio Comprido.
PRECISA-SE empregada - Rua
Vieira do Couto, 297 - Rocha
Miranda — Folga aos domingos.
PRECISO empregada pref. por-
tuguêso para todo serviço. Casa
pequena de pai e 2 filhos Iá
homens. Pagarei acima de 80 000
— Trocam-se referências. Tratar
tel. 49-8632.
PRECISA-SE empregada para todo
serviço de um senhor só. Paga-
re multo bem* Rua Santa Clara,
177,; ag/ 503.
PRECISA-SE de uma empregada,
na Rua Uruguai n. 7* Tratar de<
pois das 13 horas.
PRECISA-SE de uma senhora d?
confiança, para cuidar de uma
criança de 8 meses, côr clara —
Travessa da Paz n.° 15 — Rio
Comprido. '
PRECISA-SE uma empregada com
referência para uma senhora, que
durma no emprego. Rua Rcpúbli
ca do Peru, 362, ap. 201.

Paga-se muito bem.'Tel.t 46-0314
COZINHEIRA para família de 3
pessoas adultas. '70 000. Tratar
pela manhã. Xavier da Silveira,
92 (301).
COZINHEIRA - Precisa-se trivial
fino. Rua Barão de Jaguaribe n.
232 - Ipanema. Tel. 27-9647._-
Paga-se bem, pedem-se referén

BALCONISTAS rapatet com expe.
riência am ramo da tintas a pa-
cas Volkswagen — Montenegro

tda. Estr. Vlcent* de Carvalho,
1 129.
CAIXA contábil c| pritica escrito-
rio geral p. Bonsucesso, moça dat.
c| pritica 150'170 000. Av. Rio
Branco, 151, sobreloja sl09.
CAIXEIRO - Preclso-se - Rua
Cardoso Morais n.o 558, Ramos.
Tel. 30-1004.
PRECISA-SE de um balconista c|
pratica de padaria. Rus Volunta-
rios da Pátria, 318.
PREClSA-SE de um menor, com
pratica para papelaria, na Tra-
vessa dos Ja"]_?io_J_;__?lP
PREClSA-SÉ de moca com priticade armarinho. — Figueiredo Ma-
galhães, 121-A, loja.

VENDEDORES (AS) - Precisam-se
para serviço externo, tem hori-
rio fixo, podendo manter outras
atividades. Salirio CrS 100 mll
mais comissões d* 10 a 30 mll
no ato da vanda. Tratar diária-
mente das 9 it 12 • dat 14 il
17 horai na Rua Senador Dan
las, 20, «alai nt. 1310-11-12 -
Cinelàndia. Solicitamos apresentar
ôsta anúncio.
VENDEDOR - Preelsa-se para
venda de facll colocação t gran-
des possibilidades de boa remu-
ncração. Tratar das 9 às 12 ho.
ros, na Avenida Presidente Var-
gas, 482, sala_l 403.__
VENDEDORES - Preclsa-so para
vendas de mercadorias de boa
aceitação, ótima comissão. Rua
Riachuelo, 274.  _¦
VENDEDOR para papéis em ge-
ral e fitas adesivas. Rua Ria-
chuelo, 44, 2.0 and. li. 203 Sr.
Reginaldo.  '¦¦

ALFAIATES - COST.
ATELIER de alta costura necessita
de contramestre com multa práti-
ca. Tratar na Rua Toneleros, 231,
ap. 103. Tel.: 37-0871.

OFERECE-SE uma manicura para
salão de senhora com bastante
pratica — Tratar na parte' da
manhã ati is 10" horat" oíi á 1ar-
de com Dona Lina — 54-1190

ATELIER. de elta costura, preci-
sa-se de costureira com muita
prática. Tralar Rua Toneleros,
231I103. Tel. 37-0B71. .

VENDEDORES p| bebidas, preci.
sam-se alta comissão. R. Maldo-
nado 14, Ribeira. Ilha do Go-
vernador, Sr. Paulo.
VENDEDOR - Precisa-se com pri
tica em fábrica de confecções de
senhoras, artigo fino — Praça Ti-
radentes n. 75 - 2.°

PRECISA-SE - Dolt auxiliarei de
balcão com boa aparancia a pra*
tica tm frios a laticínios. Av.
Copacabana 291. I. H.

VENDEDOR com noçõet de de-
senho para Instalações comerciais
o frigoríficos, precisa-se. — Rua
Manoel Fontenele, 55-C.

CONTADORES E
GUARDA-LIVROS

COZINHEIRA e mais serviços -
Preclsa-se para 3 pessoas com
referencias, carteira e que dur-
ma no emprego — Av. AtlSntka
n. 2 672 - ap. 402, osquina
de Santa Clara
COZINHEIRA' para a Rua Marquis
de Abrantes, 119 - 902, preci-
sa-se cozinheira que saiba cozi-
nhar bem, Ordenado CrS 60 000.
COZINHEIRA - Precisa-ie.
General Roca, 845, ap. 502

Rua

COZINHEIRA -* Precito trivial
fino, com referências. Av. Pas*
teur, 405 — Urca — T.l.
26-1823. 

para

PRECISO empregada para todo
tervlço. Pago bem. Tel, 37-6794.
PRECISA-SE de empregada para
todo serviço que durma no em-
prego — R, Condo de Bonfim,
383, ap._304. 
PRECISA-SE de empregada domes-
tica para todo serviço de casa.
Paga-s. bem. Tratar Rua Oscar
n.° 16. Quintino Bocaiúva.

COZINHEIRA - Precisa-se .
casa de pequena família, com co-
nheclmento trivial variado. Apre.
sentar referências t carteira. Pa-
ga-se bem. Rua Hilário Gouveia,
126, áp. 702.
COZINHEIRA - Precisa-se de co.
zlnheira para cozinha simples. Exi-
gem-se referências. Tratar na Av,
Rainha Elizabeth, 741 ap. 103.

ADMITE-SE contador com pratica
PBIBont Inspetor de Segurança
Indust. Auxs. Cont. P|L. Fiscais
e Cx." Cont. Seç. Cob. Dact.
Almoxarife 100, 200, balconistas,
vendedores, na Av. Pres. Vargas
n.o 435, s| 605
CONTADORA ou moça téc. c) pré
tica escrit. contabilidade mínimo
2 anos pritica, 250 000, estuda-
se horirio espec. sócl pritica -
Av. R. Branco, 151, siloja, t| 09.
CONTADOR — Escritas avulsas,
mesmo atrasadas a regularizações.
Lui. 48-8927.
URGENTE — Aux. contab., recep.
cloniatas, embai.,.serra elétri., de-
monstrads. Av. R, Branco, 185,
gr. 230 - Mello.
DACTILÓGRAFAS -
ESTENÓGRAFAS -
SECRETÁRIAS

ALFAIATE - Precisa-se profissio-
nal competente para paletó. Rua
das Marrecas, 44, sobrado.
ACABADEIRA, menor, precisa.se,
com pratica. Paga-se salário. —
Tel. 25-9380. __
CONTRAMESTRA - Precisa-se cl
pratica de atelier. Tratar 25-9380
COSTUREIRA - Precisa-se 

~ 
com

muita prática, vestido .da senho-
ra, qua saiba cortar bem. Paga-
se bem. lugar de futuro. Tratar
Rua Toneleros 7 ap. 101.

PRECISA-SE cabeleireira, qu. nia
manicura. Favor apresentar-se
apenas, quem safa profissional
* tenha pritica. Enderiço: Rua
Jequiriçi, 700 — Penha. Ponto
final d. ônibut 727 • 496.

DIVERSOS
AÇOUGUE - Precisa-se de
dista e desossador. Av. Mem de
Si, 174

ATENÇÃO — Precisa-se de senho
ras e moças, 20 vagas. Av. Su
burbana, 10 002, s| 304 -Cas-
cadura.
CAIXA — Precisa-se de uma com
prática para padaria.' Tratar na
Rua Marquês de São Vicente, 22

Gávea.
CAIXEIRO balconista! Rua db
Riachuelo, 147-B. .

Agência de navegação, estabelecida no porto de
Vitória, procura, para cargo de gerência, pessoa com co-
nhecimento assuntos navegação, redação própria em inglês.
Sigilo absoluto aos pretendentes.

Cartas para a portaria dêste Jornal, sob o n.°
P-60 9.8 - Rio de Janeiro. (P

Bancários
Funcionários

MELHOREM SUA VIDA

Resolva suas dificuldades fi-
naneeiras lornando-so distribui-
dor comercial. Procure o Sr.
Freitas, na R. 7 de Set., 88,
sala 1 002. No ato da inseri-
ção exigiremos fiança de 12 000
cruzeiros, para garantia da con-
cestão.

Costureira
Preciso com grande prática

em vestidos finos. Serviço ex-
terno. Pedimos não se apre-
sentar quem não tiver condi-
ção. Rua Buenos Aires, 111,
1.° andar. Torino Modas
Confecções lida. _^^

Datilógrafo(a)

Auxiliar de escritório
Precisa-se com prática de cálculos a.

máquina e que saiba escrever a máquina.
Rua São Cristóvão, n.° 1 254.

A Plus Vita
ADMITE

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
e

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO MENOR
EXIGINDO:

Curso ginasial completo, ou equivalente, fir-
meza em cálculos, dactilografia e experiência an-
terior de escritório.

Apresentar-se na Estrada Velha da Pavuna,
1 148 — Inhaúma.

Firma Industrial isdmite que
bata multo bem, firme em cál-
culos e com conhecimentos de
serviços de escritório. Apresen-
tar-se à Praça Demétrio Ribei-
ro, 15-C loja (esquina da Av.
Princesa Isabel) — Copacabano. ¦

(Pilupe

Corretores
Com escritório e dois_automóveis ofe-

recém seus serviços a firmas imobiliárias:
Av. Brasil, 23 152 - ap. 301 - Guada-

Srs. Gomes e Campos.

CAIXEIRO de balcão de padaria,
c| prática, «referenciai, .!< Rua
Guatemala n. Vâ. Penha.
CAIXEIRO CICLISTA - Precisa-se
para entrega só serva com prá*
tica em tinturaria — Rua Joa-
quim Palhares, 23 — Estáclo.

PRECISA-SE menor com pratica,
ajudante cabeleireiro, dias 14 e
16. Rua General Venancio Flores
n,o 481-B - leblon^
PRECISA-SE de uma cabeleireira
profissional na Rua do Matoso
n.o 80.

FAXINEIRO - Preclsa-so p| tra-
balhar ant edifício em Copaca-
bana. Apresentar-sa com documon-
tot na Rua Moncorvo Filho, 17-B,
loja.

PRECISA-SE barbeiro o Rua Honó-
rio, 18. Todos os Santos.

CORTADOR para fibriea de rou-
pas para1 homens — favor com-
parecer somente c/muita prati*
ca — Semana de cinco dltt. Sa-
lirio mali prêmio de produção —
Rua Robetto Silva, n.o 145. Et-
tação de Ramot.

PRECISA-SE barbeiro profissional
com máquina na Rua Figueiredo
Magalhães, 726 - Copacabana,

DESENHISTAS

RECEPCIONISTAS -
TELEFONISTAS
RECEPCIONISTA E AJUDANTE DE
GARÇAO — Hotel de categoria
precisa de recepcionista homem
falando Idiomas estrangeiros, bem
como de comlns. Tratar direta*
mente Dr. Alclno à Rua Domin-
gos ferreira, 71, Copacabana.

CÒSTUREfRA-calceira — Precisa-se
c| muita prática pl trabalhar em
fábrica, ótimo salário. R. Cas-
tro Alves, 93 — Méier
FABRICA DE BOLSAS p| senho-
ras. Preclsa-se de oficial de ma
quinas, bancadas * ajudantes -
Rua Tambaú, 574 - Ramos.
FABRICAS DÊ CALÇAS pl homem.
Precisa-se do moças práticas em
bolsos traseiros. Rua Tambaú, 574
— Ramos.

DIVERSOS
AUXILIAR para advogado, Aceito
colocação como auxiliar de ad*
vogado, trotar c/Sr. Geraldo. Tel,
54-2B77 p.f.
AUXILIAR PI SeçSo de cobrança
— Erma Industrial norte-america.
na do ramo farmacêutico procura
moça eu rapai c| pritica anterior
em seção de cobrança Interna, bu
rocrilica. Não se trata do co.
brador (a). Horirio p| trabalha
do t it 17 c| tibadot livrei. Sa-
lirio Inicial de 180 tnll <| aumen-
to Imediato. Procurar Sr. Renato
na Av. 13 do Maio, 23 grupot 414
• 613.

MOÇA MENOR - Precisa-se çom
prática de arremate p| trabalhar
em fábrica de calças. Rua Cas.
tro Alves, 93 - Méier.

DESENHISTA - Projetista arquite-
tSnico, prática comprovada — Sal.
500 mll - Cia. Suíça, admite ur-
gente — Av. Rio Branco, 185 -
lO.o s| 1021.

CAIXEIRO - Precisa-se c| práti
— Carteiras de Saúde • Pro*

fissional. Sujeito a teste. Trav
dos Cardosos 43. ¦

Gerente
Preclso-sé pára boliche, com

prática do ramo. Tratar à Rua
Francisco Sá, 5 — loja, esq.
ct Av. Atlântica.

FÒRNEIRO — Precisa-te do um
com prática de padaria. Tratar
na Rua Marquês de São Vicen-
te, .22 *- Gávea.
MECÂNICO" dü geladeira - Pre.
cisa-se de 1 quo seia trabalhador
• honesto. Paga-se bem. Refrig.-
ração Halenamar. Rua Marquei de
Abrantet, 168 loja 19.
MENOR - Precisa-se da um pa-
ra serviços gerais de llmpoza.de
loia na Rua Conde de Bonfim n.
271.

ENFERMEIRAS -
LABORATORISTAS
ENFERMEIRA - . Oferece-se pa.
ra a noite, com pratica de nos-
pitai e casa de saúde com oti.
m,a* referencias — Telefone ....
93-0269 - Maria Pacheco.

PRECISA-SE de aiudante para
costura fina, na Rua Paulo Barre-
to n. 115, casa 5.

MOÇA - 20 e 25 onos, preciso
pl secret. enferm. consultório,
multo b. apar., ativ., educ, zd*
lo. Folgas 4as., 6as. e sáb. tarde.
Trat. sábado 15 às 17 h. R. São
Luiz Gonzaga, 1 725 - 120 000
mem

PRECISA-SE de uma costureira pa-
ra camisas e blusõet tob medi-
da. Rua Dias da Cruz, 155, ta-
la c|02. Ed. Mesbla, das 8 às
17 horas. .
PRECÍSA-SE de oficial de paletó
— trazer amostra, — Rua Sena-
dor Dantas n. 7 - 2.° andar.

BARBEIROS - MANIC.

PRECISA-SE moca, trabalhar casa
família. Tratar: 25-5934 - Rua
Generol Glicério, 44-A.

DATILÓGRAFAS - CrS 160 mil,
5 môças, prática, semana 5 dias.
Adm, Imediata, - Sen. Dantas,
117,_s| 223.
DATILÒGRAFOS - Preclsam-se ré.
pídos com experiência comprova-
da, documentação completa. Pca.
Honório Gurgel, 223 — lrá|i -
CETEL 91-2138. 

COZINHEIRA PRECISO -. Pl al-
to trato, cozinhar forno e fogão,
lavar, passar, muita prática, mela
Idade, boa aparência, Referência).
- Rua Republica do Peru, 193,
ap. 90.

PRECISA-SE de empregada paratodo o tervlço para um casal sem
filhos, que saiba o trivial fino.
Exlgem-se referências. Ordenado
inicial 70 000 — Tratar na Rua
Xavier da Silveira, 53, ap. 501.
PRECISA-SE da empregada. Pa.
ga-so bem. Tratar na Rua Barão
da Torre, 460, ap. 301. Ipanema.
PRECISA-SE copeira arrumadeira
para casal de tratamento, dando
referencias e dormindo no em*
prego. Praça . Eugênio Jardim,
26, ap. 801. Tel. 36-1056 -
Copacabana. _______

COZINHEIRA.trabalhar Flamengo,
precisa-se, competente, ' todo ser-
viço dois senhores, 50 a 60 mil.
— Tratar hoje e sábado, das 10
às 11 -'Rua Senador Dantas, 80,
sl 302.
COZINHEIRA - Preclsa-s. d. uma
forno • fogão, para cata de <a<
sal </ filho*. Pagam-s. CrS 100
mil. Rua Toneleros, 296, ap. 102.
Copacabana. 

PRECISA-SE empregada domesti-
ca, serviços gerais — Rua Vis.
condo de Santa Isabel, 460, ap.
403.
PRECISA-SE da tanhora d. mais
de 40 anot para arrumar o ?com-
panhar manlna da 9 anos. P,ng»
se 60 OOO. Telefon. 374623.
PRECISA-SÊ de empregada para
arrumar e lavar em casa de fa-
mília. Rua Conde de Irajá, 354
— Botafogo. _______

COZINHEIRA. - Preclsa-s. com
prática, dormir no emprego ça-
gando-se bem mediante referen-
ciai. Rua Dr. Pereira doi Santos,
24 — Praca Sitnt Pana.

DACTIL60RAFA (O) para faier
biteata am Copacapana, dai I it
10 horat da manhã, diiriamente.
Telefonar para 87-1880
DATILÓGRAFAS em port.-!ng)8t
com algumas noções, ótima apa-
râncla, prática e desembaraço.
Salário em aberto em Importan-
te Cia. no Centro. Av. Rio Bran-
co, 106-8 - Sala 1310.

AUXILIAR P| Sacia d. Crédito -
Firma industrial nort.-americana

do ramo farmacêutico admite ra*
pai eu mô.a c| prática compro-
vada am tesão da crédito. Hori-
rio p| trabalho d. I it 17 c| tá.
badot livras. Salário inicial da
180 mil c| aumente imediato. —
Procurar Sr. Renato na Av. 13 da
Maio, 23, grupot 614 . 613,

AJUDANTE DE CABELEIREIRO -
Precisa-se na Rua Dona Francis-
ca n. 20 — Lins. ;

PRECISA-SE moca com prática de
enfermagem para trabalhar em
clínica. Rua Conde de Bonfim,
497.

MOÇAS MENORES - Precisam-so
jara consultório médico. Av. Ni-
o Peçanha, 42, sala 107. Duque

de Caxias. ¦

Homem (p/ chefe
de equipe)

Preciso de 1. Damos prefe-
rência para quem já conheça
o serviço. Tratar Rua Acre, 47,
8.° andar sala 810. Dia 14 às
18,30 horas. *

Estucadores
Precisa-se de bons profissionais para as obras

em Botafogo, Flamengo e Centro.
Tratar à Rua do Carmo n.° 27, grupo 604/5,

com o Sr. Ronaldo. (P.

Môças
Rapazes

Com prática de vendas, para i
plano Inédito no Brasil. Pos-
slbitldades acima de 300 mil
cruzeiros mensais. Exigimos boa
aparência, dado o gabarito do
trabalho. Rua 7 de Setembro,
88, sala 1 002 - Michel.

MÔÇAS e senhora, precisam-se.
Paga-se bem. ''Ensinamos o ser-
viço pl pessoas ambiciosas. —
Tratar Rua Acre, 47, t| 810.

ENCARREGADO DE FABRICAÇÃO
DE TUBOS

ENCARREGADO DE GALVANIZAÇÃO

Precisa-se

MÔÇAS E RAPAZES - Preciso de
oito para aprender -fotografia ex-
terna. Ensina-se o serviço e paga-
se bem - Rua lôbo Júnior, 1934,
sala 204..
PRECISA-SE caixeiro çl prática do
balcão - Av. Brasil, 17 835. Irajá.
PRECISA-SE um mcstrlnho que te-
nha bastante prática de padeiro,
è Rua Carmo Neto 131 - Praça
Onze. *

SENHORA pira cuidar de meni-
no doente d. t anot. Praclsa.se
na R. Prof. Oastão Baiana 431701
final Djalma Ulrich. Tel.: 57-2814
— Copacabana.

GARÇONS

PRECISA-SE de um especialista no
preparo de galetos, churrascos e
dssados em geral. Rua Francisco
Batista, 93 — Madureira _--_Belér.
PRÊCISA-SE de uma menor ativa,
para seção de bolsa. Praça Saens
Pena, 3.

AJUDANTE de garçom com práti-
ca. - R. Tonelerot, 236-B.
pois das 16 horas.

De.

AJUDANTE DE CABELEIREIRO
Precisa-se, Rua Pernambuco, 568,
Eng. de Dentro.
BARBEIRO, efetivo, competente,
urgente, com maquina elétrica,
garanto 100 000 ou 50%. R. M.
Abrentes,_j26, J __
BARBEIRO - Precisa-se para efe-
tivo, ordenado a combinar. Rua
São Cristávão, 863.

COZINHEIRO c| prática de lan-
ches. - Rua Nicarágua, 244. Pe-
nha.

PRECISA-SE de um padeiro e
confeltelro . Praça Getúlio Var-
gas n. 52, Belfort Roxo.
PRECISA-SE triclclista 

"para 
en.

tregas à Rua Bento Ribeiro, 74
Gamboa.

BOYS, de 15 a 17 anos, balco-
nistas. Várias vagai. Vendedoret
balconistas, rap. — Av. Pres. Var-
gas, 435, sl 605.
PRECISA-SE um caxelro com prá-
tica de balcão de padaria, i Rua
da lapa, 16 e 24.*

DACTILÓGRAFA recepcionista da
boa aparencia Inteligente, traba*
lhar em São Cristóvão. Procura-
moi. Miguel CoUto, 23-703.

PRECISA-SE de um caixeiro com
bastante prática e referencias na
Padaria lapa, n. 37. Rua da La-
pa, 37 - 41.

ESTENOPRINCIPIANTE - Prec. ur-
gente, moça c| prát. serv. gerais
escrit., dact. Boa aparen. Sal. 200
mll. - Av. 13 de Maio, 47, i|
1206.

COZINHEIRA - Pracita-ia com
referenciai.' Paga-ia CrS 10. R.
Timóteo da Coita, 215, ap. 201.
leblon. Tal. 474900.
COZINHEIRA - Precisa-se trivial
fino ou variado, séria, sossega-
da para casa de trato pequena
familia. Ord. 60 000. Trazer ref.
Rua Sacopã, 333 — Lagoa. Tel.
26-4961.

SECRETARIA - EXECUTIVA
Procura-se moça, faqu Igrafa em
português ej domínio do Idioma
inglii pl falar, eicrevar a tndu-
xlr. Horário confortável e salário
Inicial da 600 mll cl reajustes tf

3ventas. 
Procurar Sr. Renato na

v. 13 d. Mala, 33 grupei 414 •
613.

COZINH. E DOCEIRAS

COZINHEIRA - De forno e fogão
para trabalhar em firma comercial
Semana de cinco dies. — Tratar c|
o Sr. Boa Nova, Rua do Senado,
159, Icja. Só serve com referen-
cias.

AGENCIA MOTA tem oi melho-ICOZINHEIRA - Do trivial fino
res diaristas efetivas, docurnen- para casal. Pedem-se referencias
tos, ref.. amas, copeiras, arruma-,— Dorme no emprego. Rua Laran-
deiras, coz., lavadelras, passadel* I jeiras 356, apart. 701. Telefone
tas « faxinelrot. Tel. 37-5533. 125-0018.
AGÊNCIA RIACHUELO - Ofereço
Cozinheira, babás, etc. C. doe.

PRECISA-SE da meninos de 12 a
13 anot que saiba ler. Ordene-
do 30 mll. Tratar a Estr. Agua
Grande, 1525, bloco 10-A, ap.
204. Vista Alegre. 
RAPAZES MENORES que escrevem
- máquina. Precisa-se. Sr. Mil
ton. Rua Buenos Aires, 204 -
4.Q andar*** das 9 ài 11 horat.

SECRETARIAS — Precitam-ie .comredação própria, ótima aparência
e boa datilografia. Av. Rio Bran-
co, 106-8, sala 1 310.
SECRETARIA - Port. esteno. -
Port. • inglês — Port.•Alemão —
300 - 700 - Rlohrás. - Avenl-
da Pras. Vargas n. 529 — sala
410.

BARBEIRO - Precisa-ie de um
bom oficial lovem. Rua Conda de
Bonfim, 94 — Ti|uca.
CABELEIREIRAS E ALISADEIRA
COM CHAPINHA BAIANA. 7 -
Precisa-se urgente — Granda mo-
vimento — Pago bem, na Ave.
nida Brát de Pina n. 2 752 -
Vista Alegre - lra|á.
CABELEIREIRO profissional, com-
petente, desembaraçado, boa
apresenttaçao o manicura, precisa*
se para Inaugurar salão — Tra*
tar D; Carmen. - Av. Gomei
Freire, 450, sobrado.
MANICURE a cabeleireiro (a) -

COZINHEIRA para bar. Av. Ml-
nistro Edgard Romero, 942.
COPEIRO - Precisa-se c| prática

Íiara' 
bar e restaurante. Av. Pau-

o de Frontin, n; 516-F.
COPEIRO — Preciso urgente, c/
referências. Tratar pelo telefone
27-4815. ¦*'
COPEIRO - Para lanchonete, eom
prática de atender em balcão —

argo do Machado, 29, loja 33
GARÇOM cr* prática, precisa-se,
restaurante, horário comercial. Rua
Visconde de Inhaúma 134, segun
do andar. ¦
LAVADOR DE PRATOS com pra
tica de pensão — Rua Evaristo
da Veiga n. 149 - sobrado, es-
quina_de Joaquim Silva.__ J
MECÂNICO - Preciso 2 êspecia
listas em Volks. Raga-sa bem, Av.
Sta. Cru. n.° 7,1 - Realengo -
Real VolKs Pan.
MOÇA — Precisa-se para aiudan-
te de garçonete para pensão. Tra-

PRECISO menor -
tlcoi, em frente
Nelson.

Av. Democra-
n. 519- Sr.

PADARIA precisa de um caixeiro
— 1 caixa — 1 ciclista — 1 mo.
ça para balcão na Rua das La
ranjeiras n. 251.

Precisa-se
De motorista que tenha prá-

tica em entrega de mat. de
construção. Rua Propicia, 30
— Bairro Eng. Nôvo.

com prática, para trabalhar em fábrica. —

Apresentar-se na Av. Governador Amaral
Peixoto, 1 076 — Nova Iguaçu — Divisão do
Pessoal. (P

Motorista
particular

Revendedores
Precisamos para venda de

discos LP colecionados em be-
líssimos álbuns de grande acei-
tação. Tratar na Av. Rio Bran-
co, 156, tala 3 302, das 13 às
18 horas.

Secretária
Firma Industrial, admite, com

desembaraço,* ótima datilografa
o com noções de serviços de
escritório. Apresentar-se à Pra-
ça Demétrio Ribeiro, 15-C —
Loia — Copacabana*. (P

PADARIA — Precisa-se do um
mestrlhho e um aiudante de for-
no. Praça Amaral Peixoto, 99. —
Imbariê. D^_Caxlas.J
PRECISA-SE dè~torneiro. Rua' Ba-
rio de São Félix, 67.
RAPAZ menor até 16 anos, de
boa aparência, precisa-se para
ajudar em serviços de mandados,
ordenado com* casa e comida —
Tratar depoil dai 8 horas com
D. Diva. Av. Gomes Freire, 740,
ap. 902,
RAPAZ de boa aparência, com
referências, que escreva bem e
saiba andar de bicicleta, à Rua
Conde de Bonfim, 761. THuca.

Prédio çom multa prátic. q"ljãr Rua""Afe.ntara" Machado n. 46
tenha ítima aparlncla. Apresen- _ Tej 43.977^tar-se com documentos na Rua1
Barata Riberio, 17, tobreloja 101
(Tinia). Orand» fr.gu.sil.

SEÇÃO DE COBRANÇA - Senhor
ex-bancário, com longa experlên.
cie, oferece se para organizar,
chefiar, efetuar qualquer tipo de
cobrança (duplicatas, promissórias,
recibos de clube, condomínio em
construção etc), com ordenado
ou somente è base de comissão.
Oferece as melhores referencias.
Tel.: 27-9766, das 8 _t 11 da
manhã, Eduardo.

MANICURA - Atendo a domicilio
- péi CrS 2 000 - mão: CrS
1 20O — Recados paio tel.....
25-7485 - Lourdes.
MANICURAS - Preclsa-se, traba-
lhando bem, que entenda de ca-
belo. Centro Comercial, loja 16,
Copacabana, 581. Tel. 36-7717.

SENHOR APOSENTADO - IdSneo,
e de fino trato, instrução secun-
daria, oferece-se para trabalhar,
fala espanhol e português. Tel.t
47-0326. Sr. Ferrer.

PROFISSIONAIS DE INDUSTRIA

leferênciis. Ord. 50 a 100 mll.
— R. Joaquim Silva, 123 — Tel.r
•d-0584 « 32-5556.

COZINHEIRA - Preciso fino va-
rlado, s/ compromisso, durma no
empr. A]antarado sab. e dom.
Referencias, 60 mll. Rua Siquei-
ra Campos 142 apt. 701. Cop.

METALÚRGICOS E
SOLDADORES
METALÚRGICO para chape.r bal-
cões para bar, precisa-se, T Rua
Manoel Fontenele, 55-C.

CARPINTEIROS
MARCENEIROS
LUSTRADOR E FOLHEADOR. Pre
cisa-se para fabrica de moveis.
Av. Suburbana, 1 185 (fundos) —
Benfica.

MANICURE — Precisa-se urgente,
MarquêsjJe_Abrantea_l68, loja 12.
MANICURE que trabalho bem e
boa aparência. Precisa-se. R. Lo-
ranjeiras, 347-A. '.,. , ,7
MANICURES - Precisam-se nt
barbearla do Aeroporto do Ga
leão.
MANICURA - Precisa-se para bar
bearla de primeira, nova, boa
aparência, pode ganhar CrS
200 000. Avenida do Exército, 16
- São Cristóvão. Tel.: 34-4528.
MANICURA - Precisa-se - Rua
General Glicério, 445-A — ....
25-5934.

PRECISA-SE da copeiro com pra-
lica de lanchonete. Apresentar-
ia na Rua Pedro I n. 19, loja E
— Praça Tiradentes.
PRECISA-SE de eoiinheiro ou eju-
dante de coilnha. para lanchone-
te, com pratica de copa. Rua da
Gloria, 348-C.
PRECISA-SE de um garçom com
prétlca. Rua Francisco Batista, 93

Madureira
PRECISA-SE de um garçom com
boa prética para manhã. — Rua
Desembargador Isidro, 5. Praça
Saens Pena.
PRECISA-SE de um copeiro com
prática. Rua São José, 56. _.
PRÉCI SA-SE cozinheira, aiudante e
copeira. Pensão comerciei. An
dradas, 46 - 2.° andar.
PRÊCISA-SE da um copeiro com
prática de minutas. Senador Dan-
tas. 97.

PRECISÃ-SE de uma manicure. R.
Firmino Fragoso 297-C. - Madu-
reira.

PRECISA-SE de lancheiro para
fazer salgadinhos, na Rua Vis-
conde de Pirai* n. 627
PRECISA-SE de aiudante de co-
zinho com ¦ pratica na Rua Frei
Caneca n. 181.

RAPAZINHO - Precisa-se, de

5referência 
português, qua ul'

a ler a escrever, lenha boa apa
rência, entre 13 . li anot, para
trabalho am «ta d. família —
Ordenado d. CrS 50 009 com
casa a comida na Rua Barão de
Motquita n. 159 - Talafona
48-2177.

Telefonista-
Recepcionista

Firma Industrial admite moça
desembaraçada e habilidosa no
trato com pessoas. Apresentar-
se a Praça Demétrio Ribeiro,
15-C, tola '(Esquina de Princesa
Isabel) — Copacabana. (P,

SERVENTES - Precisam-se, na R.
Santa Alexandrina, 307 — Rio
Comprido.

Vendedores
Pequena' Ind. necessita de

vendedore» para o quadro de
vendedores ambos os sexos, só
pessoa capacitada, ordenado e
com. Não admitimos p. com
outras atividades. R. Bonfim,
318 - 101. "

Secretária administrativa
Empresa jornalística precisa com prática,

nível secundário completo, de 28 a 35 ano$,
boa dactilógrafa, para admissão imediata.

Dá-se preferência a quem tenha boa
aparência. Paga-se bem. Cartas à mão paraV
portaria dêste Jornal, sob o n.° P-61 201. (P

Auxiliar de escritório
- MOÇA -

Precisa-se c/ conhecimentos gerais de escritório,

em especial de Notas Fiscais, firme em cálculos.

Sábados livres — Semana de 44'/j hs. — Paga-se bem.

FAET - R. BarSo de Petrópolit, 34? - RIO COMPRIDO.

Admite-se, com boa aparência, educado, ida-,. •
de entre 30 e 4§ anos, prática mínima 5 anos...-/
Tratar Av. Atlântica, 2 616, Sr. Raymundo. . (P

Motorista
Precisa-se para trabalhar em ônibus de linluv

do Centro para Zona Sul, com prática ou com 2
anos de trabalho comprovado em caminhão. Vá-
rias vagais. Salário de Cr$ 6 170 diários, .mais
prêmios. Rua Viana Drumond n.° 45 — Vila Isabel.

Secretária dactilóg.
Início imediato, boa aparência para escrito-

rio engenharia. Salário a combinar. Trav. Ouvidor,
11 - 3.°/301.

Vendedores (as)
GANHE ACIMA DE CR$ 1 MILHÃO

Temos algumas vagas. Grande empreendi-
mento em fase de expansão, com cobertura pu-
blicitária em rádio, jornais e TV.

Tratar na Av. Presidente Vargas, 529, sala
1103; Rua Buenos Aires, 17, 5." andar, sala
53. Rua do Carmo, 6, 12.° andar, gr. 1 201/3.
Av. Erasmo Braga, 277, Gr. 508. Rua Evaristo
da Veiga, 47, sala 404, e Av. Amaral Peixoto,
60, sala 402 - Niterói. (P
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Utilidades domésticas
ft\6y. - DECORAÇÕES
ATÈNÇÀÒ — Compro mòv.ii un-
doi. T.l. -484119, qua comprarei,
dormitório Chipendale, Rúitico,
moderno ou Império • ulai con-
junadas, claras • modernas • lm*
pírió — Pago bam • atando ri-
pido.T.l.48-4119.
ÃTE.NÇÂÓ — Compro dormltárloi
dc todas ob estilos, pago nito
preco. Av. Edgard Romero, £91,
enfre". Madurolra e Vaz Lobo —
Chamar o Sousa no local - Ur-
_______!•_
ATENÇÃO — Compro móveis usa.
dos." Dormitório», salas caviúna,
marfim, chtpandalo, rústico, l. V.
Paga-so bam. Atando ripido. Tal.:
-.-0967. 
À 

"PÀRTiCÜiAR 
- Compro pir.

mau uso, dormitório o sala mo-
demos, luls XV ou Chlpandala
.-.Paga bem. T.l. 48-0M8.
ATENÇÃO — Compram-sa movais
usados, precisamos do grando

3uantida,do 
do' dormitórios, salas

o 'Jantar Chipendale, pau mar*
fim,' lui» XV, Rustic» • Colonial
«lambem uma galadaira. Paga-
mos o valor máximo, atandemos
i.pld»menle - T.l. 33-5929. _
ATENÇÃO — Compram-so movais
usados.' pracisamos da grando

3uinlid.il. 
do dormitórios, tala*

o Jantar Chlpandala, pau mar-
?im, t.viúna, Luli XV, tmp.rio,
Jacarandi, Rústico, Colonial. Pa-
¦ga-se o míximo. Atond#-sa ri-
pldamante. T.l. 48-4558

ANTES DE MOBIL1AR seu ap.,
consultório/ escritório, visite Rio
Antigo Decoração, Run Toneleros.
112* será uma surpresa, muitas
novidades» realmente o melhor
preço da praça. Colonial brasilei-
ro, espanhol, americano, holandês
etc' V. Sa. pode colher suqes-
toes »| compromisso. Preços mar-
caclos. Agradecemos sua visita.
ATENÇÃO — Compro dormitório.
• salas: chipendale, rústico, mar-
fim, caviúna. Pago bem. Telefo-
no .2-4517,
ATENÇÃO - Vendo 1 dormitório
rústico usado pela melhor oferta.
Rua Pereira Nunes 283.
ATENÇÃO — Compro movais usa-
dos, salas, dormitórios Chipenda-
le, ' marfim, caviúna, rúsiTco,LuÍx
XV, Império, paqa-sa bem, alen-
do ripido - 32-0111.
ATENÇAOI - Vendo, marfim, sa-
Ia console, dormitório conjugado,
erh estado de nôvo. Uraente. Av.
SalvSdor.de SS, 184. ninai Fre!
Caneca. __
ATENÇÃO — Compro dormitórios
usados, claros ou escuros. Atando
..pido. Tol. 52-9835, Sr. Antônio.
Ã»..VENDA de Cr$ 1.0 por 50
mil, vda. urgente pl desocupar
local,- ç/de. mesa secretaria, de
peroba, c| 5 gavetões. Lg. S. Fco.
26,-»| 1119 - 23j_2232, 52-1512.
ARMARÍÒS o 15, ÍO 

"ê 
30 000,

cadeiras a 2 000, Chipendale a
5 000, mesas a 5 000, sofá-cama,
pqjtronas, etc, tudo usado. Rua
do»Catefe, 110, l.o.

baratíssimo - vendo dormi.
tório para casal, estado de nô-
vo... pór Cr$" 150 mil, e uma sa-
la com bar espelhado, juntos ou
separados. Rua Haddock Lobo
n.o 303-C.__
CAMA 55 mil, roupeiro 30 mll.
2 níesas cab. 20 mll, radiovitro-
Ia'Phillips nova automat. 120 mil.
Tel. 57-2014.
CAMA 

"— 
Vende-se, solteiro, mar-'fim, sem colchão, 30 000. Tclefo-

ne 36.103.
COMPRO mesinha, duas esdeiras
férró batido, bom estado, Telefo*
i_e____6-9672. _
CHIPÉNDaTe - Dormitório dTca"
sal, maciço, em ótimo estado.
Preço ¦ barato, p) desocupar lugar

, • üma sala de jantar igual, Jun-
tos" ou reparados. Rua do Rta-
chuelo ',412, próximo o Rua Frei
Caneca.
CHIPENDALE - Dormitório, ven-
dé-.è de ciwat, em ótimo estado,
por'Cr$ 130 000, e uma sala de
jantar, .também Chipendale. pelo
mesmo.-preço,. Iuntos ou separa-
des.-Rua Haddock lobo,. 181. .
CHIPENDALE - Dormitório 

"^pãrã

casal" om estado novíssimo, pór
preço, baratíssimo, sala mesmo
estilo, apenas CrJ 155 mil, jun-
tos- ou separados. Rua Haddock
lobo, 303-C.

QUARTO, ¦ tala Chipendale, outro
Rústico c| colchão molas tudo ou
separado, barato, mudança, urg.
Rua Maria José, 811 — Madurei-

SALA CHIPENDALE - Conluoada,
mnclça, clara, vidros gravados, ga-
vetai curvas c mesa console. Mui.
to barato. Vendo muito barato,
Rua Hadock Lobo, 181-D.
SOFA-CAMA do casal Probel.•'To
do em Vulcaespumn, Custou 260.
Vendopor 85 000. Teli __J°___1;
5ÀLA — Vendo Chipendale,. csta<
do do nova, completa e dormitó-
rio em estado novíssimo e
preço, barato - Av. Salvador de
Sá,_ 1.84J_-Jistacio;
TAPEIE liso," de rorra.ão. 3x7 m,
usado, vendo por 80 mli. — Tet
57-0222.
TAPETES ORIENTAIS - De boa
qualidade. Rua Bulhões'de Carva-
lho, ÓI4I501. Só a particulares,
depois das 15 horas. .__
VENDO dormitório, e sala rústica
quase novo p_ra desocupar lugor,
barato. Rua dot Topázios 226. R.
Miranda.
VENDEM-SE dõ7mitorio"de' casaí,
90 mll, e 1 sala dc Iantar, 60
mtl, e 1 somier de solt. e 1
guarda.roupa. Ver r\ò Rua Pará
n. 262, casa 7, Praça da Ban-
deira.
VENDEM-SE Iuntos ou separados
os seguintes móveis: 1 guarda-
roupa de 4 portos e uma cômoda
em peroba ciara, 130 000; 6 cadal-
ras pé palito forradas de vulcouro,
15 000; 1 vitrola GE automática,
caixa caviúna, 4 auto*falantes,
150 000. — Rua Maria Eugênia,
32, ap. 705, Humaiti - Bolafooo.
VENDO guarda-roupa Luiz XV. c|
2 porlas, novo, preço 80 000, Av.
N. S. Copacabana n.tí 542, ap.
1 OOó. Das 17 às 20 horas
VENDE-SE móveis de sala, quarto
e cozinha, por motivo de viagem.
Rua Gaslão Tavcira, 281 — Pra-
ça S6ca — Jãcarepaguá
VENDO urgenle cama casal c| col.
chão molas, armário sucupira, me*
sa consolo, uma cadeira. Paula
Freitas, 33 - 203. 
VENDEM-SE dormitórios, solas
jantar, sofá-cama, poltronas, mo-,
sas e cadeiras, geladeira e vá*
rias peças avulsas. Vendo barato
desocupar luqar. Pres. Vargas n.
2 963-A.
VENDEM-SE: um espalho bacari
c| pinturas rep. as quatro os-
rj.i.i d* 1,50 x 1,55, dois va-
sos grandes com pinturas doca-
rot. (Velho. Paris) — um relógio
Paris com anjos o borboletas do
ouro, doz quadros a óleo o di-
versos outros objetos do arte —
Telefon. 46-4424 • 44-3422 -
Rúa Sorocaba., n. 277 — V.r ala
is 9 fior.i da noito,
VENDEM-SE 1 dormitório rústico,
de casal, em ótimo eslado. 90 000
e 1 sala de iantar tombem rústi-
ca, por CrJ 60 000, iuntos ou sep.
Rua Riachuelo, 412, próximo o R.
Frei Caneca.

CHIPENDALE. dormitório, peroba,
imbuia, casal 130 mil, uma sala
Chipendale, 80 000. iuntos ou se-
parados. Rua Haddock Lobo, 206.

COLCHÕES DE MOLAS
— Divino da Probel e
Ortobe!. Preço abaixo
da tabela. Entrega-se no
mesmo dia. Informações
tel. 28-9040.
DORMITÓRIO Chipendale, vende-
oe de casal, em ótimo estado por
130000 s uma sala de Iantar do
mesrho' estilo, por Crí 70 000,
Iuntos óu separados. Rua Riachue-
Io, 412. próx. a Rua Frei_Caneca,
DORMITÓRIO CHIPENDAl-lcóií
pleto .claro, gavetas curvas.. Esta
como.nôvo. Artigo de luxo, ven*
derjse..muito barato. Rua Haddock
__ôl)o,_ut81-B.__
DORMITÓRIO - Moderno pl casaí,
muito bonito, em marfim ou ca-
viúna. igualzinho a nfivo. Sala
mesmo estilo. Vendo pj preçovanjalosíssimo, Juntos ou sepa-
_rado__._J_:^a_H^ddod^_Labo^_303-C.
DORMITÓRIO Chipendale, casal¦sala;..maciço, gavetas curvai, pe-»oba clara, sala Chipendale' do
mesmo, barato, desocupar lugar.
Juntos ou separados, Rua Had-
doei. ISbo, 206.
DORMITÓRIO CHIPENDALE -
Vònde-se perfeito estirJo, sala
chlpendalo conjugada marfim, dl*
versos' guarda-roupas avulsos —
PreçojjcasiãoMIua SanfAna, 198.
DORMITÓRIO Rústico para 

"casal',

Cr» % 000) uma sala rústica, 60
; mH, Juntos ou separados. Rua
\Haddock Lobo, 206.

OÇPjVUTORIO - Particular vende
urgente, ern legítima caviúna, no-
vo*" -sem uso, por apenas CrS
180 000. Rua Catete 46, ap. 1, a
qualquer- hora.
ESCRIVANINHA e aT_ür_~móvêTs
avulsos para desocupar lugar. Ven-
dò-urgente. Rúa Ronald de Carva-lhõr_54_B._
KPEIÍ1Ò PAREDE -' 1.60 x 0~,8u,
moldura dourada. Vendo por 70
rtilK Av, Copacabana* 1 299, ao.
108. Tel. 47-7189.
ESPELHO DE CRISTAL 180 x 60,
moldura dourada o ouro. Vendo.
Preço 65 mil. Tel, 36-4951í
GUARDA-ROUPA" duas 

"portas"

Pau'.marfim, nSvo, vendo urgen-
te... Baratíssimo. Tel. 52-2819

VENDO baratinho, 3 sofás, 3 pol-
tronas, mesinhas, 7 quadros anti-
gos, miudesas etc. Rua Esteve»
Júior 57 (Praça São Salvador).
Laranjeiras, até 19 horas.
VENDO sala usada para desocupar
lugar, 30 000. Rua Pereira Nunes
n. 283.
VENDE-SE - Dormitório chipenda-
Itr ui.kíc-, em perfeito estado. Rua
Pereira Nunes 283.
VENDE-SE um dormitório com
11 peças de pau marfim, - pés
palito, estofado em côr verde —
Preço de CrS 350 000, na Rua
Barata Ribeiro n. 62 - Bloco
B, fundos —ap. n. 403. — CO-
PACABANA.__ ¦:.-¦:¦¦ J

VENDEM-SE móveis usados — Sa-
Ia e quarto de todos os tipos e
peças avulsas — Rua General Ar-
tigas, 325-D. - l___blcn_
VENDEM-SE gusrdíi-v.stidos du".
plex, caviúna, estado de nôvo.
Preço de ocasião;- urna sala Ch:
pendade, conjugado, maciço, es-
tado de nôvo. Muito barBlo. Mo*
tivo espaço. Av. Salvador de Sá,
184. - Esticio.
VENDE-SE mobília de solteiro
completa, em imbuía, estilo Chi-
pendale' — -Tratar pelo tel.t ••
57-8908.._

Calafate
Super sintoco, raspagerri, de
assoalho, limpeza geral. Tel.;
32-4875 —' Fernando.

CONSERTO geladeira, tóda. as
marcai, Troco motor na residência,

¦ -'rarilla. Sr. P.dro. - 42.9072,
COMPRO «.ladeiras, usadas, pa-
go b.m. T.l. 30-3320 - Alberto.
GELADEIRA Frigidaire 12 p. -
230 000 — Vendo americana com
porta ap. estado dt nov., Av.
Gomes freire 740, ap. 902. Da,
Diva.
GELADEIRA Servll, port., perf.
func. Vendo 1*10 mil. Av, Gomes
Freire, 176, sala_902. 
GELADEIRAS'..- GE,' Philco, Ad-
mirai, Geíomatic, Frigidatre e ou-
lias.de 7, 11, 9, 10, 12, 14 e 16
pés, em perfeito funcionamento,
retilfneas, « outras a partir de
100 mll. Rua Senador Dantas, 19,
sala 205. Tel. 22-5700. _
GE — Vendo gol. urgento, moti
vo viagem. Av, Nova Iorque,
138. ap. 202. _J
GELADEIRA — Vendo proço oca'-
sião. Run General Polidoro, 171,
ap. 204. _
GELADEIRAS - Diversas marcai
e modelos, ótimo funcionamento,
Liquidamos a partir de Cr) ..,
140 000. Av. Copacabana, 581,
loia 211.
GELÃDÉÍRA GE 12;d«s, c/ pedal,
mod. 66, Retilinea, nova, c/ ga-
rantia. Preço de oportunidade, —
CrS 450 000. Av. Copacibana n.
581, loja 211.
GELADEIRAS — Transporto sua
geladeira pela metade do preço
usual. Tel. 46-7710.
GELADEIRA Geíomatic Ibcslnha.
Nova, nunca foi usada, Nas lojas
custam mais de 360 mil à vlsta.
Aceilo oferta. Tol. 57-4355.
GELADEIRA marca Kelvinator 10
pés, usada, em'bom estado, Cr$
350 000. Rua Taylor n. 16, íér-
teo, bairro Lapa. _[
G-LADEiRAS^^etllInoarGOrr
gldaire, Geíomatic. Tôdas pouco
uso. A partir de 195 000. Av. Co-
pacabana, 435, ap. 409.
GELADEIRA Geíomatic Ibasinha.
moderna, pouco uso, por 175 mil
— Av. Democráticos n. 690-B —
Porto da Uranos.
GELADEIRA __"de luxiT~Vên".
de-se uma c| 10 pés, gavetas p|
carne, legumes, peixes e!c. Freezer
Interior, azul celeste e dourado por-
ta até em1-baixo c| prateireiras, 2
anos de uso — Rua Teodoro da
Silva, 227.
MOTORES para geladeiras - Cil-
max, Frigidaire, Brastemp, Kolvi-
nator, GE e ouiros. Recondicio-
nados com 6 meses de garantia
rolai. Preços especiais para tecni
cos. Rua do Senado. 35-A.
VENOO urgente, motivo mudan-
ça, Kelvinator, americana, porta
aproveitável, .11 pés, ólimo es-
tado, Crí 215 mil. Rua Paula
Freitas, 66, ap. 208,
VENDE-SE Geladeira Westin.hou-
se, •mericana, pouco uso. Rui
Xavi.r da Silveira, 104, ap. 401.

Ar Condicionado
GELADEIRAS

TELEFONE: 52-4230
Pinlam-se, reformam-se, en-

rolamentos de motores,' coloca-
ção de máquina • carga de
gás.

Móveis de
escritório

(USADOS)
Empresa que transfere suas

instalações, vende cadeiras, me-
sas, arquivos, armários etc. —
Tratar na Av. Presidente Var-
gas, 583, 4." and. Tel.: 23-9835
— Sr. Barreto. - (P

Super-Synteko
Vitrificadores autorizados —

Garantia p/ 3 anos. Sólidas re-
ferências. Orçamento s/ com-
promisso. Tel.: 48-9072.

Super-Synteko
Vitrificação de luxo, raspa-

gem de assoalho, limpeza em
geral. Tel.: 25-3669 — Sr. An-
tônio.

Super-
Synteko

(LEGÍTIMO)
Certificado de garantia, ser

viços de ÍJ" classe. Tel.: ..
48-6048 — Atendc-se aos do-
mingos.-

Ar condicionado
FRI-AIR I HI*

Gabinete aço inox. garanti-
do 10 anos. Assistência téc-
nica direta da fábrica Faciii-
ta-se. 22-1778 - 42-6885 -
30-3024. (P

Parou sua
Geladeira?
CHAMAR 36-5310

Conserto, pintura e reforma
— Orçamento iem compro-
misso.

Técnico
Geladeira

Conserto no mesmo dio eno
local_c| garantia. Tel. 23-3652.

RAD. - FONÓG. - TVs
A DjNHEIRO - Compro 1 TV, de
mesa ou portátil, mesmo com de-
feito e I máq. de escrever pe-
quena, PI uso próprio. Urgente.
52-4907.
APARELHOS de Televisões novos
Zonith, Philips, GE de 11" 12" e
23" por preços Inferiores às li-
quldações. Garantia de fabrica.
Rua das Marrecas, 43. Telefone
42-4774. _
ATENÇAOI -Tv, 23" -Wlcõ".
pouco uso, tela ray-ban. Verda-
deiro cinema. Custa 920, vendo
p| 250. Barata Ribeiro, 105/404.
36-4951.
ALTA" FI-ELiDAD. -Movei' |ãcT-
randá, modelo 1966, sem uso, 8
alto-falantes, com estéreo. Custo
1 300 mil. Vendo por 300 mil,
urgentíssimo. Avenida Copacaba*
na, 1299, ap. lOB.Jel. 4A7I89.
ALTA FIDELIDADE -" Novinha"",
sem uso, som espetacular. Vendo
uroente, 240 000. Rua Dias da
Rocha, 31, casa 4 — Copacabana,
Tel.i 37-7350.

SEU RADIO ou TV parou? Conser.
to. em suii caia HI-FI steroo etc
Tol. 54-2677, Pedro.
TV SE 23 pouco uso, outra Phll-
co Importada portátil 17, uma
ióia. Vendo baratíssimo, urgente.
?.!!___!___' _*43i Cascadura.
TE SÍ 23 pouco uio, outra Phll.
vende-ie. Av. João Rlbolro 147,
ap. 302. Pilarei,_ _
TELEVISÃO - Vendo urgente o
quo hí do melhor, TV Philco,
Emerson, Standard, GE Admirai,
Teleking e outras, todas «m óli-
mo func. nos 5 cí, Impecável..
Vendo barato. Mayrink Veiga 11,
«p. 701. P. Mauí.
TELEVISÃO Philips, 23",'"_6,' 540
mil; Emerson, 23", 66, 450 mili
Standard 23 p. 66, 550 mll, na
embalagem, urg., troco p| teu
TV uiado. Rua do Catete, 48,
sob., sala 3. Tel. 45-2782.
TELEVISÃO Zonith, marfim, de
meta. um show de Imogen), ver-
dadelro cinema, urgentíssimo, a
qutm chegar primeiro, 160 000.
Rua Taylor, 31, ap. 624. (Lapa).
TÉLEVisÕES -, GE, Philco, • Ad-
mirai, Emerson, RCA, do 23, 21,
19 e 17. pol., vendo urgente a
partir de 100 mll, 6tlmo funcio.
namento. Rua Senador Dantas, 19,
sala 205. Tel. 22-5700.
TV Sony, corrente e pilha co-
mum nova. Urgente, 420 mll. Te-
lefone 57-7280. Troco por 1 TV
usada, R. Figueiredo Magalhães,
28, ap. 904,
TV Philco 21, como nova, ótima
imagem. Base 210 mil. R. Figuei
redo Magalhãei, 28, ap. 904.
TROCO tubo dt TV na sua re-
sid.ncia, c| garantia. CrS 90 000,
Sr. Gastão. Tel. 42-9072.
TV STANDARD ELECTRIC 21 pol.
excepcional em tudo. 200 000. —
Rua Barata Ribeiro^ 4H,_ap. 202.
TELEVISÕES"23'" pol., diversas
marcas, c/ garantia, mod. 66. —
Vendemos a bom preço, a visla
ou ii prazo. Aceitamos o seu
TV usado como pagamento, Av.
Copacabana, 581 loja 211,

TELEVISÃO INVICTUS 21", 110
graus (estreita), ótimo funciona-
mento. 130 mil. - 57-0222.
TELEVISÃO - Vendemos várias
marcas como A, B, C. Philco, RCA,
Emerson, Teleking e outras de
17". 21" e 23" iSdas ao preço
de ocasião e funcionamento nos
5 canais, muito bem. Rua da
Conceição, ,45 sobrado eo lado do
Colégio Pedro II.
TELEVISÃO-Invictus 21", funcíõ
nando, um cinema 5 canais, ótimo
estedo CrS 140 000 (dou garantia)
- R. Lavradio._169-A.
TELEVISÕES"- Phillips.' Standard,
GE e outras marcas, a partir de
CrS 210 000. Copacabana, 435,
ap. 409.'
TELEVISÃO Philco"Seventeêríer líl
portátil, 19", controle remoto, óti
mo funcionamento. Cr$ 255 mil
Av. Copacabana, 435 — 409.
TELEVISÕES portáteis, na embala-
gem, a partir de 400 mil — Ze<
nilh 12 e GE 11. Av. Copacabana,
n. 610-J.
TELEVISÕES de 14" a 23", liqui-
do a partir de 100 mil func. bem
cinema nos 5 canais, ns melhó-
ros marcas, preço especial para
revendedores. Rua Riachuelo,-392,
sobrado.  ¦
TELEVISÃO -"Philco, 23". pouco
uso. Custou 900, Vendo por 250;
Ver Pinheiro Guimarães, 20, fun.
dos. Motivo de viagem.
TELEVISÃO 21 p., ótima, 185 mll;
radiovitrola alta-fidelidade, 150
mll; geladeira, 230 mil; grupo sa-
Is, 450 mil. Motivo viagem. Joa-
qutm Távora, 65, ap. 201. Eng.
Nôvo.
TVs STANDARD ELETRIC E ZE-
NITH 23" • 11" novos, garan-
ti* dt fábrica. Aceitamos, teu TV
usado «m troca pagamos atá 300
mil • o «aldo ¦ praiõ sem ju-
ros. -Tel.: 46-5102.
TEÍEVÍSAO Philips 21, pau mar-
fim. Perfeito funcionamento. —
ltapiru, 573, c| 46-A. Catumbi.
TV, 23" - T| Philips, mod. 1966,
c| garantia total. Custa 897 000,
urgente, 456 000, ml ip. Rua SSo
Francisco Xavier, 236. Telefone
34-5902.
TELEVISÃO - 23", Philco, pouco
uso, rav-ban. Verdadeiro cinema.
Custa 920. Vendo pl 250. Telefo-
ne 27-1167. Av. AtISntica. 3308.
TV 23" luxo, marfim, cinema nos
5 canais, est. de nova. 280 000.
Clarimundo de Melo, 371-F, ap,
102.__
vnROLA~semi portátil" RCA, ste-
reof. ortof. peq. defeito. 50 mll.
Toca-disco aut. LP, 25 mll, 18 dis.
cos IP usado. 35 mil. Av. Copac.
698 - 1 104.

SINGER - Vendo do pí il mo-
tor, 5 gavetas, toda equiparia, 85
mll, R, Siqueira Campos, 142,
ap. 701. Cop.

VESTUÁRIO
ATENÇÃO — Compra-se cibelo.
Paga-se bem, cada quilo 110 000
(conto e doz mil cruzeiros). Qui-
Io ou por trnnça. Tratar telefono
36-5107 ou Siqueira Campos n.°
282 ,ap. 310. .
PERUCAS mtn.tr.s diretamente da.
fábrica, cabelos naturais a partir
de 120 mll, Atendo a domicilio,
Tel. 53-0777, Carneiro.
PERUCA- SOCIETV - Perucas
pir« todos os tipos • côret com
entrada • 20 mil por mês. Ensino
a confeccionar • compro a pro-
du.io - 57-4213, D. Rosa.
TOILETTE completa de noiva. Tel.
36-1088.
VENDE-SE lindo' vestido de noi-
vo, bordado, manequim 42. Tel.
47;6603_._ 

Perucas
"Princesa"

"Os notáveis cabelos minei-
ros" rabos de pôneis, chinos
etc, a partir de 40 000. Rua
Hilário de Gouveia, 30 ap. 603
- D. AAIrtls.

Revendedores
Salas, blusas, vestidos; slacks,

coniuntos, artigos finos das me-
lhores fábricas cam. v. inundo,
capas, calças nycron. Preços p.
revenda. (Trocam-se mercado-
rias). R. México, 41 sala 604.

. Ternos usados
Compro a domicilio calças,

sapatos e camisas.
Com apresentação dêste

anúncio pago mais 20%.
Tel.: 52-1683

Ternos usados
COMPRO A DOMICÍLIO

Calças, camisas, sapatos etc,
Pago melhor que qualquer ou-
tro.

TEL.: 22-5568

VENDO perucas, rabos, chinos, BARBEARIA - Vondo, arrondo.
trança, molas' etc. Cilio* artlfl- Rua Padre Januirio, 209-A -
ciais, unhas postiças. Barata RI- Inhaúma.
_^_.l____.b.r?i0!?._____.<!___> ^rCAinRTlffiÃ~r-En"rple'mrco"-
JÓIAS — RELÓGIOS |r'"'í;i" da cidade, Iunto ,i R. Uru-

_,,..„ ... ,„__,— — jauaiana, controlo de 5 anos, no-
RELÓGIO cronógrafo. Todo ouro. vo, aluguel rei. ótimo movi-
Olmo — 48-2261 — Honório — mento comercial, moderno, vondo
SAMUEL _„_______ ..'.,... „le ofuda mais aos amigos. --"VÉN-E-SÉ 

róiooío para homem Antônio Queirós. - Av. Pres.
Omega de ouro e filmador Rol. Vargas, 446, 2." ondar.
máquina fotográfica Roloflox - BÁR CÃÍPIRA - juntinho da Áv.
Rua Barata Riheiro, 222, Sr. Abi- Rio Branco, lo|a edifício, horário
jlo. ___ comercial, clientela selota, chopp
VENDO" relógio .iysso""N«rdln da Brahma, vitaminas, salgadl-
de bólm com corrente, ambos de nh°- mic°. ví,r|doi e ajudam
ouro 18 k. Em porfolto estado, mais aos seus amigos, Antônio
Tol. 32-0584 - Wilson. Queirós, Av. Pres. Vargas, 446,

VENDE-S..;por .motivo' de vingam 
',°_,'^,_,'__,_;„ r, -p

um relógio Rolex, com pulielra gAR CAIPIRINHA - No centrada
original, CrS 100 000, favor não Bonsucesso, contrato bom, fonas
fazer oferta. Rua Marquês de progressivas, lo|e edifício. Instala
Aracnti ,n. 247-A - Irajá. lí00». do primeira, ótima copa.

•UTILIDADES DOMÉSTICAS' 9 OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS

ÓCULOS - CINE-FOTO |§°0!r
I vende e aiuda mais aos seus ami-

Antônio Queirós, Av

APARELHO DE PRECISÃO
rgas, 446, 2.° andar.

Proi.

NITERÓI - Vonde-so 1 avlárlo,
quitanda, com morconria, fnzetv
do ótima térln, com moradia —
Aluguel barato, contr. nôvo, ain-
blente ótimo, preço 12 milhões
com 6 de entrado, ou 7 a visto,
livre e desemb. no centro. Ver
e trator na lue.mn, sábado o
domg. até 12 horas,
OFICINA com seção do peço, I
posso contraio de 5 anos, loja
com capacldiide porá 6 carros e
36 m2, destinados o seção de
peças; todo esquipada — Faclll.
Io - Tol. 58-99.10.
ÓTIMO NEGÓCIO - Mercearia e
bar em Nilópolis. Enlr. 2 000 000.
Rua. Mádo Valadares, 402.
POSTO DE""GAS0LINÃ""- Vendo-
o mslhor do Leopoldino na Av,
Itiócà. terrono próprio, tudo pa-
go, Mvre e desembaraçado. Tra-

Cautelas- Jóias - Brilhantes
PAGO BEM OURO VELHO E BRILHANTES

Compro jóias antigas e modernas. Ouro ve-
lho. Moedas de prata, platina - Também negócios
;de vulto. - Atendo de 9 às 17 horas. - RUA
DA CARIOCA, 28, 1." andar, sala 5. Entrada pelaJoalheria, com o Sr. OTACIÍIO.

tel.tar c| dono Dr. Waltor ou
3401416.
PASSO contrato lo[a vazia enl
Copacabana, Posto 6, funciono c/
antigüidades, podendo mudar de
ramo; Tel. 27-1980 - Mme.,
Goncz

, Ven-.BAR CAIPIRA - No melhor pon-de-sç baratíssimo, ótimo teodoll- to comercial da Tijuca, contrato
to Salmolraghi', sem tripé — .bom, farias progressivas, instala- _.„,..
Pouco uso. Tratar Av. Venezuela çôes-do fino gosto, loja edifício, __tv_Diac.^ c ¦ rriMCClT-DlAtn. 27, sala 815 - Sr. Renalo. |lucrativa, vende e aluda mais aos f^R'A,S mthSr°NFEIIf"IAS.
cMPR^p7oieiopr.-^ia-T0!»"« amigos Antônio Queirós J 

^, 
« «?gjj™ «»' 

6 im0
mm e filmes usados. Negócio rá-Av. Pres. Vargas, 44Ó, 2.Q and. contrat0; n0 _„,__,,_ com grandes

poro

pido, à vlsta, a domicílio. Tel.
57-0222.
FILMADORA 16 mm - Vende-se
uma nova, marca Keystone com
telp-obietivB. Tratar pelo telefo-
ne 22-5474, com Cid.

DIVERSOS

BAR CAIPIRINHA - No Centrado fonas, em Copacabana, grande
Méler, contrato bom, férias, pro-. negocio para pessoas de gabarito,
gressivas, clientela ótima, boa !e,m ,Bon!uce"?' n.° Graiaú etc,
copa, multo bem instalada, ra- aludamos mais. aos compradoros.
rissima oportunidao. vende 0,An,on_° Queiras. Av. Pres. Var-
aiuda mais aos amigos, Antfinlnd"- 446, 2. andar.
Queirós, Av. Pres. Vargas, 446, PADARIA — Vende-se em ótimo
2.° andar.. iponto c| forno francês; 60 milhões

ATENÇÃO - Cmo,» 1 TV 
"l'BAR CAIPIRA - No melhor pon-j"™ I5"1! financiado. Rua 2 de

íínof 195,d.^,P,l -tér... to do Catete, conlrato de sMfêftP* "°n,° «Ml do 474 -
Hi-Fi. Pago preco excepcional. 

fUr- 
í6'"11, "f"™"» a 9- milhões, í° ™

g.nl.. Tal. -6.3(52. I°em 'r)»"»*do e multo lucrativo, i PASSO

COMPRO ANTIGÜIDADES, moe-
das, pratarias', jóias ontigas c
cristais. Tudo a domicilio —
rw^_3J-B06_?__
COMPRO cristais, bronzes, lus-
tres, pratarias. politeiros, bande-
[as, adornos de prata, moedas,
baixelas, pesos de papel. Amou-
ry - 43-4609.

ESPELHO PAREDE - 1,60 x 0,80,
moldura dourada. Vendo por 70
mil. R. Dios da Rocha, 31, casa
4. Tel.i 37-7350.

contrato de um res-
Aproveitem, vendo-se e aiuda mais taurante à Ruo Sacadura Cabral
aos seus amigos. Antônio Quei- n." 311, c/ sobrados. Preço 17
róls_._ Av. Pres. Vargas, 446, 2.°. milhões. Tratnr no local ou tel.
BAR CAIPIRA - Nã^mênToT^í 43-4024.
mais movimentado ponto da Pe-, POSTO DE GASOLINA E GARA-
nha, loja edifício, grande proça, GEM, perto de Cascadura. Vendo
muita bebido, lucrativa, excep- por ter mais 2 e não poder dar
cional oportunidade, vende e aju--assistência quo o negócio requer,
da mais aos seus amigos. — An- litr. 70 mil, bastante estadias.
tônlo Queirós. Av. Pres. Vargas fér. sup. a 1(000, contr. 5, alg.
n.° 446, 2.° andar. i não paga, 2 boxes, grande nego-

cio pj 2 sócios que queiram ga-BAR CAIPIRA - Em pleno cora-, ..her" dinhairo".' KÍ.xÍÍÍo"'.«t"í
cao da Cine ándia, contrato bom, vinculado a Cia. Pr. 80 000, enlr.férr" ------- - '- -¦«-•: - --as superiores _ 15 milhões, 35 ooo, mas facilita-se 10 000 a (
chopp da Brahma, yiaminas, sal- „,_,__,_. Mai0,os detalhes cl J. CAS-
gadinhos, rico negócio, vende a TANHEIRA & CIA. ""Rol dos Pos-ajuda mais aos seus amigos, An- l0I , Garagens". Rua Haddock
tomo Queirós - Av. Pres. Var- lob0) _.s scb 1UXÍV,0 _é_„ico . ,..
gas, 446. I nancsiro. To|, 4_.W05

OPORTUNIDADES E
NEGÓCIOS

INDÚSTRIA (Aluguei,
Compra, Venda etc)
ÃTÜGÃ^S.~un—s_i_õ
cente de Carvalho, 781-A, com
280 metros, para peq. Indústria
ou cursos. Tralar n. 816.
ÁLUGA-SE"2.0 andar na R. Uri
guaiana, 222, pequena Indústria
ou escritório. Tratar na loja.
ALUGAM-SE um gaípão e terreno,
o terreno mede: 32 x 11; todo
murado; o çialpão esti construí-
do nos fundos do terreno, Rua
João Romariz, 161, fundos —
Ramos. Tratar Rua Uranos, 993,
com o_ Sr. Borges.
CASA — Aluga-se para depósito
com telefone. Saenz Peno. Dona
Maria, 22 - 48-4187. Soares.
CERÂMICA PRODUZINDO. Vendo
corâmica no Est. do Rio. Melhor
maféria-primi do Est. Funcio-
nando a 50% d* sua capacida-
ds. Autofinancivel em 20 meses.
Tom 50 alqueires de terra. Tel.
52-3457.

FAMÍLIA vende, p| motivo de
mudança, objetos do seu uso, co-
mo sejam: móveis, armários, to-
ca-discos, eletrola, obietos de
adorno, cristais, louças etc. Ver

?.Vha|4M«c«.nha."_.nMoRr.?. w' ^ 
m S?n!ucess°,." Ywfr*».i PÕ.TÕ!^Ê^SO.ÍNA^ GARA-

^mTcSArMora,sro- aT^™'qti,rprovirp-av=;:?EM'"•;Ti-'u"v"ido"°;•*r
LUSTRE'DE .CRISTAL- Vendo, um ^I^SS,,;,? I &£?%%££ $!&$&de 6 braços 24 800 e um de BAR E CAFÉ - Para gente de' mll, guarda 70 carros, centr. nô-
. _SOu . e5°oA cornb'n.a,r- -ipouco capilal, vende-so com bom vo 5, alg., barato. N.B.: Esti mui-Kua do Matoso, 256, ap- 101. jeonrraro, férias progressivas, mo- to mal trabalhada, podo fazer o
VENDÉ-SE um berço laqúeado ern[radia dosocupada, na Abolição,! dobro da fór. ó so administrar,
bom estado, 20 000, Av. N. 5. de em Botafogo, e Madureira, com Grando negócio pj 2 ou 3 sócios.
Copacabana, 905, ap. 802. - milhões, ajuda mais, Antônio N.B.i Nio lem vinculo a nenhu.

Queirós. - Av. Pres. Vargas ma Cia. Condições de compra em
n.o 446, 2.0 andar. -,.- 

_;..' j. CASTANHEIRA & CIA. "Rei dos
CAIPIRA — Edif. Ipanema, f. 5 Pçstos a Garagens", Rua Haddock
rn., tudo em pé, _nfr. 22. Trát.i lobo, 75, sob. auxilio técnico u
R. AlfSndego, 111, sl 405 - Va-1 financeiro. Tel. 48.9405
lBr1o-.-,Vándõ,^acllitò;Vérhpr'ã'stol PADARIA - Vende-so em Nite-
CAIPIRA — Venclo com 2 500 erT-í rói, ótimo ponto, com casa mo-

__ trnda, restante facilito, boas ins-i radia. Preço e condições de oca-
na Penha em edifício fr ' 1a|acões, Rua Valdrio, 229 - Cas- sião. Facifita-se. Dono deseij des-

ACIMA d* dois mllhóes até quin-
so milhões empresto sob hlpote-
ca ou retrovenda de Imóvaii. Tal.
57-0638 -_Oliny>io.
ATÉNÇÁÒ -Dinhairo - Emprot,
tamos de 3 a 100 milhõos sob
hipotoca ou retrovenda de Imó-
veis, As melhorei taxas. Solução
em : 48 horas. Adiantamos para
corlldóes. Trazer escritura. — Av.
13 de Maio, 23, 15.° andar, sala
1516._Jel. 42.9138._
Cr$ ,2 MILHÕES ¦*• Preciso e.m
urgência para aplicação imobiliá-
ria, dou garantia absoluta e pa-
go 4 milhões em 60 dias. Tenho
outros negócios com idênticas
vantagens e garantias. — Tel.i
22-8071 - Souza.

BAR
2 enlr. 3 500 outro moradia cadura. cansar, Rua Crisanto, 171. Ônibus
e grando estoque. Fr. 2,5, entr. >TRF"mBÍÍifn' iwa,,';.: ..-isl^M6" 

da^'-"z-_—_~-'

,, ,„ ,4. R. Etelvina, 3-A, em frt. -,„„?»,,'',? Z-^.P r 
".'«V PADARIA - De esq. férias 7 500,Es,r- v'- estação de Olaria - Santos. r?d?L'^".-".^"^-. ^T'"' io'- <ra"côs- «"Ir. 1 m. e 10 dé

DAn „- •-"¦•_¦ . .-,- ou Leopoldina, Alvair, telefone: soo ,_.,.i i* m A r nia< _„BAR em Ramos, h. comercial fr. 146-2958. |-« ' , í - , ,,'n V, ,
4,5 entr. 9. outro c| moradia e CA5A de" frutas"'e' ":'T:1':~ Peixoto, 350. N. Iguaçu.

COMPRO grania, GB, c| galpões
para 10 mi! aves mais; ou troco
por c_fé e bar em Jãcarepaguá.
F. 3 m. contr. 5 anos c| moro-
dia. Tratar 8 às 10 ou 13 às
15h. — Sr. Joõo — Tel.: «
23-9586.
DEPÓSITO
ré, vazio.

Consertos de
Televisão

Ainda hoie V. 5.° poderi ter
seu aparelho funcionando, ho-
nestidade e competência. Tel.:
36-5310.

ATENÇÃO - Televisão Philco,
23". moderna, tola ray-ban,
custou 900. Vendo por 250. Tel.
36-4951. N. S. Copacabana, 387,
ap. 209.
ATENÇÃO - TV, 21", Cr$ 160
mil, para desocupar. Ótima ima-
gem nos cinco canais. Rua do
Lavradio n. 70, ap, 301. J)._Edna,
ATENÇÃO — Compra ,1 televisão
em qualquer astado da qualquer
marca. Pago preço excepcional.
Urgente. Tal: 36-3652.
COMPRO rádios, vitrolas, discos
LP, ventiladores, tocadiscos, m.
escrever e outros objetos so usa-
dos, mesmo com defeito. Tel. ..
52-1409.

GRUPO estofado pelica, g8lo, «o-
fá 4 lugares c| almofadas saltas; 2

¦.poltronas. Custou 980. Vendo pl'¦!2,90. TeL 27-1167. Urgente.
Ui A\ie¦ _• ,"'_ . _¦" .-**-MÓVEIS usados am astado da no
«ai, agora voei poda comprar
movais da sala e quarto, desda
5 000 cruzeiros mensais. - Ver-
«ladeiras, pechincha., granda va-
nadada para escolher - Só nas-
te* doi» endereços da Rui Mafra
—,, Aristides lobo, 134; no Rio
Comprido — Monsenhor Fali» n.o
538-A, «m Irajá. Duas loias que
»tj vendem- móveis usados.- _, 

'

«OVEIS- sala Iantar Chipendale
— Si Freire, 4S-A - São Crista-
vão. -j__

MoVEIS — Transporto seus mó*
veis pela metade do preco usual,
Tel...46,7710.
MOVEIS BARATO - Vendoi cama
e guarda-roupa de casal, guarda-
rfltípS* de solteiro, penteadeira,
duas cadeiras e bufete, tudo por
100 mll cruzeiros. Ver Rua do Ca-
tete',-44, ap. 1 001,
MOVEIS — Vende-se por mudan-

Ía,'"!, 
iaiá. da |antar Império, 3

ustres cristal a 1 grupo ferro
batrdo,"' tudo -nôvo.- Av. Prado
Júnior, 165 ap. 402. Tel. 36-1788,

m

m

MÓVEIS USAOOS - Vendo urgen-
, t*í sof á-cama, poltrona-cama,

iôgo tíe varanda em ferro batiVo,
mesa-console em fórmica, 2 to-
peles,p| sala, enceradslra, etc. Sò.
mente sábado e domingo até 13h.
«...Getúlio, 3201102. Todos oi San-
tos.
FÃU- MARFIM - bormÍtoriõ~d.
easài - em. e_t_do de nôvo. Ven-de-se pi. CrS 150000, e uma
«Ia de fartisr ,também pau mar-
fim, conj., por Cr$ 100 000. Jup-
tos . ou. • separados. Rua Haddock
t_5bo_n. 181-B.
PAU MARFIM; 

'"dôrmitoTíoT^Cr'}

170 000, uma sala marfim caviú-
lia', CrJ 130 000. Juntos ou s-.
parados. Rua Haddock lébo, 206.

¦SAIA DE JANTAR moderna em

Çou. 
marfim, eni estado de nova.

_53_°'i.'p,°í- CrLJ25 mil-' "ua
Haddoclc Lobo, 303-C.

Super-Synteko
Com garantia — Cr$ 2 000 a

2 500 m2 - Pça. Floriano, 19
sala 66 — Telefones: 42-3160
e 30-7051.

Super-Synteko
Aplicadores autorizados. Da-,

mò« referências e garantia. Or-
çrirnento 5/ compromisso em
todo Estado da GB. Facilitamos.
Tel.i 49-9592.

Super-Synteko
Vltrificadora Arco-íris Ltda.,

Aplicadores Autorizados.' Faci-
lltamo.. Tel.: 29-6851.
FOGÕES - ÀQÜECIdT
ATENÇÃO - yandMa Vrn 

"fogi.

çom 2 bu|oes, I ano da uso.
__!__. 2Í° °°0' v,ndo P" CrS
100 000 Ru, Machado oVAmíi,
.,*'«'_!.•-.3Í ~ flamenga -
!?__i__7*____H_OINO.
ECONIMIZE - GaT~rnecFnTco"
especializado, regulagem e Iim-
peza de aquecedor, Cr$ 5 000consertos e reforma de aquice-
dor e fogão com pecas originais
«tendo em qualquer bairro Se-bastião Te es. Rua Conde Bonfim,
114 F. Tel. 48-9697. Chamar ourecado P. F.
FOGÃO Brasil, gás rua, c| 

"ga-

rantia, 4 bScas, novos, luxo eStandard, Cr$> 65 mil. Av. Co-
pacabana, 435, ap. 409.

CONSERTOS de rádios, TV na o"le-
Irônica Py. Garantia, eficiência.
Tel. 32-4539, dias úteis, 7 ès 11
horas, sáb. e dom., período to-
do. Rua Voluntários de Pátria,
46-E. Tel. 26-4278.__
CONSERTAMOS TV, r_"d7õ»7~alt_
fidelidade etc, transformamos sou
rádio velho em possante radlovi-
trola HI-FI - 37-7350.
COMPRO televisão"," radiovitrola,
toca-discos. Tal. 304350 - Alber-
to.
ELETROLAS -portátil Hl-Fl Storeo,
lhe damos a partir de CrS 99 900.
Av. Copacabana, 581/211

^AVADOR T. Crowncordor, alta-
fidelidade, 4 horas, 2 v.locida-
dat, grava telefone, cuntrôle ra.
moto, pilha • luz. 295 mll. Tal.
424)364.

Consertos em TV
Atendo a domicílio em qual-

quer bairro, qualquer marca,
garantia e honestidade — Sr,
Ivan - Tel.: 52-9782.

Radiovitrola
Allafidelidade 1960 tem uso

• Vendo urgente 240 000
transfiro certificado de garan
tia, loca discos eletrônico 4
rotações, recentemente importa-
da, controle eletrônico desli-
gando tudo quando termina o
programa. 11 válvulas, várias
ondas etc. Vendo pela 5,a par-
te do preço aqui no Rio. Rua
Dias da Rocha, 31 casa 4 —
Copacabana. Tel.: 37-7350.

T V.
Estério, Hl-fl, rádios. Conser-

famos a domicílio, não cobra*
mos visitas. Tel.: 22-9188.

MÁQ. OÜ APARELHOS
DOMÉST. (lavar, Passar,
Costurar, Ar etc.)

Vende-se no Jaca-
espaçoso depósito,

própiro pj Indústria cl instala-
ções de loría, luz, etc. Tratar:
Sr. Roberto, dias úteis, — Tel.i ..
43-7247, 43-7283.
FABRICA DE GELO produzindo
25 ton. dia c| caminhão, 100%,
freguesia consumindo tudo. Tratar
29-6961._
FABRICA 0E CONFECÇÕES -
Vande<s«. Instalada em prédio nô-
vo, aparelhada com bom miqul-
nário, indutiva duas Owerlock,
duas de cortar, tipo faca. lofrx
com duas boas vitrinas, jirau gran-
da. Tem força. Assunto urganta,
motivo de saúda. Poda sar vista
sábado • domingo pala manhã.
Favor marear entrevista paio tala-
fona 34-7881, ' 

pedindo chamar

quitanda, emtfll fr ". «om /-rtmirí-í _...», v-^-3" Ol-' TnJJflS B MUlIfinüfl, ell  —
R Etelvina 3 A em hen _à' Copacabana, grande movlmen o. -, POSTO E GARAGEM
«t de Olaria Sant. Aluguel .barato. Vondo oü aceito Perto da Penha c| I
o'.»- —-r? "j? " 

_'_, ".- um !Ócio urgente. Motivo sócio25000, ótimo conlr
5 JL. na çs- Bandeira, fr. que viaja, Rua Ronald de Carva-! 130 mil, muitas lubrif., 2 boxes,
5 800, entr. 25. Outro fr. 4 500, lho n.» 154-B - Lido. I grande negócio pl 2 ou 3 sócios
entr. 15. Outro no Centro em -

Vendo
fer. sup. a

ótimo contr., litr. acima

edifício fr. 5 000, ent. 20. R.
Etelvina, 3-A, em frente à esta
ção de Olirta.
BAR no Eng. Nôvo, chope da br.
e salg, fr. 4 ent. 10. Outro fr.
4 500 chope e salg. em prédio e
teli. Ent. 15. R. Etelvina, 3-A,
em frenta a Est. de Olaria, San
tos.
BAR a melhor esq. do Leblon
f. 6 600, só de bar, entr. 30.
Trat. R. AlfSndega, 111, s| 405
— Valério. Vendo, empresto.

BOTAFOGO - Alugo
grande sobrado para co-
mércio, indústria ou re-
sidência. R. Voluntários
da Pátria, 468, das 9 às
12 e 14 às 17 horas. (B
BOTEQUIM de esquina na B. de
Bom Retiro, consto 9 nno:, altas
férias, 30 milhões, tél. 43-33701
BAR — Passo bar loc. em S. J.
de Meriti, conlr. .novo, motivo
não conhecer do ramo. Tratar
Ivan, na Rua Amazonas, 196, S.
João de Meriti.
BAR E MERCEARIA - Irai- com
bom estoque, contrato 5 anos, fé-
ria 2 500. Aluguel 30 c/ mora-
dia. Ent. 5 000 p. 150. Tratar R.
Lobo Júnior, 1 238 '¦_ 30-3311.
BARBEARIA - Vende-se 2 (duas)
cadeiras e moradia. Preço ....
Cr$ 2 000 000. Motivo viagem —
Rua Igaçaba n.o 114, L. B. - P.
lucas.

__.BAZAR — Venda-se ou passa
COELHO — tintbóm aceito um° contrato, bom movimento. Ver
sócio.
GALPÃO, Ramos! junlo" Av^ Bri
sil. vendo nôvo, tipo loja de
180 rn2, c| pátio em concreto
de 182 rn:., ap. para carga e
descarga de 3 caminhões ao ine»-
mo tempo. Ver na Rua Ruth Fer-
reira, 2Ó4, em frente ao Trapiche
Corcovado. Tratar c[ o Sr. Costa

Tel. 29-2228, das 5 ás 6 ou
das 18 ès 21lts.

Estrada do Barro Vermelho,
1 243 - Cola.lo,
BAR Vendo galeria J — 215

Mercado Madureira. T,ratar com

GALPÃO — Aluga-se com 550 m
de area útil na Rua São Paulo

78 ¦'— Tratar pelo telefone .

BAR E RESTAURANTE da"luxo Zo'
n» Sul. Vende-se, feria da 22
milhões, preso SOO a combinar na
Av. Rio Branco, 81, 11.» andar,
sita 1 111, Sr. Canário.

BAZAR — Vende-se por motivo
dê doença, pelo preço das mer-
cadorlas. CrS 2 500 000. Metade

49-5059, sábado e domingo, os ern 12 meses. Contrato nôvo e
demais dias no 32-6437 com aluguel barato. Ver e tralar à
Dr. Oliveira. Rue Baldraco n.o 15-E, em fren-
GALPÃO PARA INDUSTRIA OÜ 'a à Igreja de N. S. Aparecida.
DEPOSITO - Aluga-sa com for- BAR no Méior - tudo' 

"em 
pó.

ça, telefone, agua am abundân. chope, Inst. nova, não dá comi-
cia, 1 200 m2 de area coberta da, f. 6 milhões - P. 50 ml-
no km 5 da Rio-São Paulo. Ihões com 20; ajudamos na cn-
Telefona 22.7837 - Madeira ou trada. T. Rua Silva Rabelo, 10,
Nato. :_a|, 209 _ Méier.
GALPÃO de 600 m2, para qual- BAR no E. de Dentro, não dá
quer Industria ou deposito, tele- comida, edifício, inst em fór-
fone, força, luz, gaz em Enge- mica, f. 2 500. P. 15 milhões
nho de Dentro. Informações tel. com 6 ajudamos na entrada. T.
49-4281 - Emerico. .Rua Silva Rabelo, 10, s| 209 -
INDÚSTRIA OU DEPÓSITO - V»n. 'Méier - Sr. Antônio.
do prédio, 2 pav., na Rua Ba- BAR - Centro de praça. Féria 2
rao de Iguatemi - Praça da Ban- milhões, Entr. 6 milhões, - Av.
¦ «'"-• 55nTÍ'í- a comb- ~ Te- Brés da Pina, 295, sob., Penha,
lefone 23-9199 - Olivar - Cre- Arnaldo,
ci 318.
n,>r„,^ ,.,„,...iwrrr 'BAR c- reservado típico," c/ mo-
PRÉDIO INDUSTRIAL com 1 000,radla, alug. baralo, contr. 5 anos
m2. Telefone, casa mobiliada mui-— Local de mov. (Ocasião). CrSnos.. Vende-se com grande finan-110000, entr.'4000, rest. a com-ciamento na Rua Domingos Ma-;binar. R. Osvaldo Cruz, 103. Ní
galhães, 1056, próximo ao Via-llópolis — Ivan.
duto de Del Castilho. Tratar com r_o~,T"„,„...—iir:—r~¥nn—"TT
o Sr Alois t»k • 4B-7«;t; Á„ Sar c' m0.r" 'eria ' 7<Xí ml
22.5432 48-7535 

ou Entr. _ mi|hões. Contr. návo -'Aluguel. B - Av. Bras dc Pina,

CAFÉ E BAR - Olaria. Contrato
nôvo, aluguel 50. Féria 2 500,
- Entr. 4 500 p/100. Tratar R.
Lobo Júnior, 1238 - 30-3311.
CINEMA — Passa-se contrato de
ótimo negócio, apenas 5 mi-
Ihões facilitados. — Aceito ofer-
ta e carro — Cartas para o n.°
316 82B,_na portaria dêste Jornal.
CAIPIRA — Cascadura, edifício,
contrato novo — Inst. de luxo,
f. 3 800, grande estoque. P.
34 milhões c! 17 ajudamos na
entrada. T. Rua Silva Rabulo,
10, s| 209 - Org. Santo An.
tonío.

qua queiram ganhar dinhairo. Não
tem vínculo a Cia. Preço 130 000
entr. facilitada. Maiores detalho*
c| J. CASTANHEIRA & CIA. "Rei
dos Postos « Garagens", R. Had
dock Lobo, 75, sob. Auxilio téc-
nico e financeiro, Tcl. 48*9405.
QUITANDA c| mor., féria 1 500
mil. Enlr. 2 500 mil. Alug. 25
mll - Av. Bras de Pina, 295
sob. — Penha j^__Arnaldo,
QU"|TÀND"a""em COPACABANA -
Vdo. urg. ótimo local, féria dt

6 500. Contrato nôvo. — Tel.:
42-6755 - CRECI 590.
QUITANDA - MERCEARIA com
pequena entr. C- nôvo, alug. 30
mil, c/ moradia, e uma loja ap
lado pertencante a mesma. Rua
Aracoia n. 114. B. Pina.

CAUTELAS - Jóias e mercado-
rias, mesmo vencidas compro. —
Resolvo na hora.. Paissandu, 273,
c. 1. Tel.: 45-2366. Atendo mes-
mo sábados e domingos.
DINHEIRO 

"PARA" 
ZONA SUL"ã" TÍ"-

JUCA, multo dinheiro, sob hipo-
toca, ratrovonda de imóvois, tra-
gam doc. Solução imediata. H,
SILVA. R. Gonç. Dias 89 s| 405.
Tels. 52-3886 a 52-3840 - CRECI
648.
DINHEIRO,.!, 2, 3, 5, 10, 50 ml-
Ihões. Empréstimos sob hipoteco,
retrovandas - do lojas, aps. casas
mesmo em finais de construção e
pagto. Leblon—M. Hermes. Tra-
gam doets. Operações rípidas. H.
Silva. R. Gonç. Dias, 89, s/ 405.
Tols. 52-3886 - 52-3840 - CRECI
648^
ÒINHEIRO~X AUTOMÓVEL - RtT-
solvo com r.ipidez-. O carro con-
tinua em seu nome. Sigilo nbso-
luto. Inf.: 52-5538, dias úleis.
Roberto.
DINHEIRO x Ãütcm_»7eT7^~HnãrT-
cio de 1 a 20 milhões etn 10 ou
15 meses. Pei sea física ou jurí-
dica. Tel. 42-5924^ _
DINHEIRO- CrSi 1 500 000 men-
sal, pede o sr. ganhar, sendo pro-
prietário do imóvol. Não empata
capital, dou boas roforèncias mi-
nh.is. Para marcarmos encontro as-
crova ao n." 213 669, rm portariadõsto Jornal.
DINHEIRO - Compro promisso""-
rias referentes a venda de imó-
veis. Solução rápida. Assembléia
n. 34, sl. 504, dns 13 Si 18h.
Tel. 31-3103 - Passos.
DINHEIRO X RADIOVITROLA--
Empresto dinheiro com garantia
(penhor), de radiovitrola. Tratar
Júlio de Castilhos, 35 aps. 313 e
701, qualquer dio. 
D IN HE I ^"'"CAUÍEIAS - Cau-
telas da Caixa Econômica acima
de CrS 200 000, somente do jóias
— Tratar com Sr. Antônio Dias —
Tel.: 22-1437.

DINHEIRO x CAU1ELAS do Cai-
xa Econômica. Faço retrovenda
acima rle CrS 100 000 mesmo ven-
cidas. Solução na hora. — Tele-
fone 32.4935;__
DINHEIRO x AUTOMÓVEL-- Re-
solvo hoje. Pagamento alé 10 me.
sesl Sr. Oliveira. 48-3975.
DINHEIRO -""Automóvel 

"am 
ÍO

meses ou mais — Sr. Zuca ~
Fone J7J0OO;
DINHEIRO'"- Prccii."dc""5""milh6ei
— Pago 6 milhões em 6 

' 
meses,

um milhão por môs. Rua Ria-
chuelo, 221, loja F.
EMPRESTAM.SE 2, 

'3,~ 
5/ 7," 10,"

15, 20 n 30 mllhóes c! hip. ou
rotrov. Rua Alcindo Guanabara
n.° 25, gr. 1 103. Tel. 42-5884.
HIPOTECA - Juros" legais e pra"-
zo longo. Emprestamos até 25 mi-
Ihões. Solução rápida. Tolefone
32-4533.__
HÍPÕTECA, retro, 2. Sul, í-%.
Petróp., Niterói, Centro, compro
ap. mosmo alug. I ou 2 qts,
e gnragem. Pfigo à vista. 42-564 í.

Atenção
Caulclas do jóias, compro.

N.B. Somente cautelas venci-
cins. At. d domicilio. — Tel.
42-5400!

Brilhantes - Jóias
Cautelas e prata

Compro, preferência negó-
cio de vulto, atendo a domi-
cílio, pagamento a vista. Rua
cio Ouvidor, 169, 3.° andar,
sala 301. Tel.: 43-5233.

Brilhantes
Jóias - Cautelas

Compro. — Solução imediata.
Atendo a domicilio. Rua Uru-
guaiana, 86, 7° andar, sala
703. Tel.:. 43-2312. Esq. de
Ouvidor.

Cautelas
Moedas, jóias, ouro velho,

prata, brilhantes — Compro,
pago bem. Atendo a donticí-
lio. Rua 7 de Setembro, 181,
I.° and. Entrada pela loja. Te-
lefone: 43-3468.

Farmácias

CONSULTÓRIO DENTÁRIO -
Vende-je completo no estado, In-
clusive alta rotação Brocar. Tra-
tar Rua Alice, 90, sobrado, 8 às
_2h; I RESTAURANTE INTERNACIONAL
CAFE LARANJEIRAS - Féria | 

- Vende-sa na GB, capacidade pa-
7 500. com a entrada facilitadls-i " 200 pessoas com a propriedade,
slma, ótimo contraio, 40 de alu-
guel, muilo lucrativa —. PALAS
— Travessa Ouvidor, 21' — 4.°,
sj 402 c| Cardoso e Albino.

grande estoque da mercadorias,
freguesia selecionada, na maior
¦ ôde da hotéis, turistas, féria, de
30 milhões. Bnse da negócio 450

CONJUNTO comercial com í~lí. ' combinar na Av. Rio Branco, 81
Ia. cl banh. Aluga-sa pl comer- "z" *nd'"' "'» ' ,n ~ Sr- Ca-
cio fino a prédio da asq. tam- !í__-
bém «a aluga o prédio todo. Var SALAO DE CABELEIREIRO - Ven-
tratar Rua Visconde Pirajé, 39S — do montagem, nôvo, ótimo ponto
Ipanema, jdo Catete, contrato 5 anos — Tal.
CAFÍ - BAR--" RESTÂÜRÃNfÉ-^'45"5495- ~.
Rua Sio João Batista, 57. Tel.:. SAPATARIA de conserto. Vendo
26*5260. - ótimo 

ponto, contrato de 5 anos.
.-. 127-2521. Leblon.

CAFE TIJUCA - Féria 14, cont.'c__T.SALAO DE CABELEIREIRO Donovo 7 anos, grande estocúe i ?"„7. „l Av.^H. V.„d„ „minst. e maquinaria novas, edifício! aí 
'coSL. 

^fõ il 10Ó- um dono só, entrada, faclll-|-Av' C?fi"e,r .íl0'..5L30_.
tada - PALAS - Travessa Ouvi.'SALÃO CABELEIREIRO - Vendo
dor, 21 — 4.°, s| 402, c! Car-'P°r motivo de viagem com mora'dia. Av. Brás de Pina, 1046 -

Praça do Carmo.
doso e Albino
CAFE COPACABANA- Féria T-,
chope Brahma, edifício, cnntrato
nôvo,-entrada facilitada -¦¦¦- SAPATARIA - Consertos - Ven-

,,. ,- ¦ • ¦ -,, p,AÍ£í_\ de-se, Rua Parima n.o 158 - P.Travessa Ouvidor, 21, s| 402 íucaSi ho, frenue.Io, m. v|agam.

?ÃÍ^_lErC-AJàrP^~-Tn--i- SALÃO DE CABELEIREIRO - LojaCAFE CATETE - Fer.a 10. Fe. Copacabana - Vende-se Rua Si-cha domingos chope Brahma; nao queira Campos, 143, loja 134,
P*9_aiAe9uel' Ten"adB f«l'at,° Shopping Center Copacabana..PALAS - Travessa Ouv dor, F»TÍ^„_-;i„__r_,w,,,,c- „—
21' - 4.0, s| 402, c| Cardoso _ALa0 DE CABELEIREIRO - Ven-
o Albino. do urgente. motivo de viagem,
/^ccT^nVi^'a__,a_.:i~ _=ti—=- vendo barato, 8 milhões, com 2CAFE COPACABANA - Féria 7., _te entrada, tem boa freguesia,inst. a prédio novoi, entrada fa- Lünar d(_ fulur0_ _,_,_, |piru n.
ffiífo 

"õl ^So ~l 
Lnoe"1l159' '°ia B- llba do GovernadorOuvidor, 21 - 4.°, s| 402 c| _ Jar_im Guanabara, tel. 45-6143Cardoso e Albino.  Chamar Sr. Reis.

CAFE CENTRO - Féria 7 500 -
2 empregados, horário comercial i VENDE-SE carroça de leito, fre-

ponto espetacular — PALAS 9u0*ie no ponlo, bares e domi-
Travessa Ouvidor, 21, s| 402, c"'°- Av. Prinresa Isabel, 186|
Cardoso a Albino. l'07-' da» 14 às 16 horas — Tel.:'37-0773.

CAFE E BAR em Juiz de Fora.
Vende-se cl bom movimento e
lucrativo. Tralar pelo tel. 3541
ou no Rio na Rua Aristides L8-
bo, 180, ap. 306 - Rio Com-
prido.

VENDO café e bar em São Cris
tóvão. Rua Capitão Fólix, 28, den
_________________________ Galeria I, loja 2.

FARMÁCIA - Vende-se^ bem Io.
calizada, motivo tem duas e não
poder estar a t^sta nas mesmas.
Tel. 48-3360.

COMÉRCIO (Aluguei,
Compra, Venda etc.)

MAQUINA de costura marca Phil-
lips 5 gavetas em estado de nova,
vendo baratíssimo, 29-1914

GRAVADOR - Vendo 70 000 -
pilha, estado de, nôvo. Tratar -
Tel: 23-9098, 43-7891 - Sr.
Celso.
GRAVADOR GRUNDIG TK-400~
Alta fidelidade, 4 faixas, 2 ve-
beldades,, na embalagem original.
Vende-se tel. 37-7092.
RADIOVITROLA lancastêr,- marfTrn
autom., 3 rotações, 2. alto-falan.
tes. Vendo 130 mll. Av. Gomes
Freire, 167, sala 902.

MAQUINA de costura Vlgorell
(só a cabeça), moderna, e motor
e farol Singer, tudo por 50 000,
e outra Singer, de pé, último
tj_pç___TeK32.461

RADIOVITROLA em marfim corí
muitos discos long-play. Vende-
se baratissjrno- Também uma me-
sa console,' uma mesinha, um so-
fá-cama. Rua Gustavo Sampaio
n. 676, ap. 909 ou 911.
RADIOVITROLA 4 r^lóO mii, ím
perfeito estado. Barão de Itaipu
n.o.245 - Andaral.

MAQUINA lavar Bendix Econo-
matic, funcionamento perfeito -*
Cr$ 220 mll. Av. Copacabana n."
610-J - Galeria.

URGENTE - Motivo viagem, ven-
dese sem uso fogão 4 bocas
Comospolita luxo com dots bu-
lões. 100 000. Rua Sanatório 207,
Cascadura. ¦,- ¦

GELAD^- AR_CONDJC
A VISTA - Vendo geladeira Wes-tiniihouse "Duplex" 14 pés s| uso
Çrí 550 mil. Av. Copacabana, 610loja J - Galeria.
ATENÇÃO geladeiras serão liqui-
dadas diversas desde 150 000.
muito gelo. Rua da Relação, 55
sala 103.
ATENÇÃO geladeíras.TTemos as'
melhores desde 150 000, muito
gelo. Rua da Relação, 55 sala

CONSERTOS E PINTURAS de ge-ladeiras c| garantia e honestida-
de. Técnico estrangeiro. - Tel.
37-6602. Atendo Iodos bairros.

RADIOVITROLA Aslória ant.-.
long-play, marfim, 95 000, ven-
tilador Amo, 48 000. Rua Estácio
de Sá/17_casa 16 ap. 103.
RADIOLA LP95 000. TV 2l" pol.americana; 220 000, ampllflcador
Hign-Fi 25w especial para clu-
be com 3 falantes, 150 000. Mem
de Sa, 247 ap. 305.
TELEVISÕES; Tenho várla""s~de~Í7,
19, 21 e 23 poleg., portáteis e
de mesa. Vi rias marcas, perf.func. a partir de 100 mil. Av. Go-
mes Freire, 176, sala 902.

MAQUINA de costura marca VI-
gorelll c| motor e farol, poucouso, .por motivo noivado oesfei*
tc-, barato. Av. João Ribeiro 571,
casa' 4. ¦¦ •

MAQUINA DE LAVAR ROUPA -
Estado de nova, moderna.' 120
mil. Rua Cachambl, 59 - Méler.
MAQUINA de lavar Bendix" .
Westinghouse e Brastemp. Os me-
lhores preços, à vista ou a prazo.Av. Bartolomeu Mitre, 637, loia- Tel. 47.224.

295,; sob. - Penha Arnaldo

ARMARINHO. - Vendo por. mo.
tivo de viagem, contrato 5 anos.
Aluguel 35, féria boa. Rua.. Crii..
tlano Machado n.o 191, Jardim; Sr- Costa.
América. '" """
AÇOUGUE - Centro, tudo nôvo.
Vendemos barato c| instalações
modernlsslmas, Rua Monte Alegre
n.° 31-A, perto da Rua do Ria.
chuelo, tel. 22-5749 e 42-5429.

BARBEARIA - Vende-ie no me-
lhor ponto da Praia de Botafogo,
molivo viagem, ver no local,
Praia de Botafogo 340, I. 1, tra-
tar Rua Álvaro Ramos 30-C —

BAZAR E. FERRAGENS com gran-
de estoque, conlrato de 5 anos,
oluguel barato, vendo com Crí
2 500 de enlrada, saldo financia-
do a longo prazo. Rua Paraná,
234-C. 

ATENÇÃO - VendeTe café «'BARBEIRO - Prêciro_êfe'Hvô"cIü".
bar, boa féria e bom ponto, bom compre o salão localizado subi.
contrato. Av. Antenor Navarro, ds' dó Morro Estrada do Itararé,
526 - Brás de Pina. 

próximo n.o 200. Av. Central,
AÇOUGUE - V".^ n" melhor -' c°rnblnar Sr- Miguel, .Ramos,
ponto da Praça Coelho Neto, Rua BOTEQUIM - Vende-se - R,
Araçatuba, 19-A. - | Coronel Tamarlndo, 40-B. Em
ATENÇÃÕ~=~_": comprador de1!'""," à ^'"í50 dí Pi,dre MI>
bares, açougues, padarias, mer- "" 

„ , .—í—:
cearias-a outros. Procure Telxel- BAR„E LANCHONETE — Venda-
ra. R. Leopoldo n. 139-B, bar. "' Ramos, féria de 6 milhões,
AVIARIO-Venda.se, boa, opo,. Ç.'"^ ?> 

'LíL2''' "*voB:teC""iCí°-

iluguel^e 3l'0M?nRuV%aíam^_^° "'*""¦ M°'ÍV0 áí
40. _ F.nh». I, •_¦-.

FARMÁCIAS - MINERVINO -
Vende melhores pontos. Férias
mensais superiores a 20 milhões
14 às 17h - 22-8801 - Av.
Rio Branco, 108, s. 603.
GARAGEM -; Vendê-se, na Ruã
Doria Maria n.° 88, Tijuca. Ca-
pacidade para 80 carros. Al-
vara para oficina, lanternagem,
pintura. Preço 60 000 000, 50%
à vista - Tel. 54-1303.

VENDE-SE uma loja de artigos
de limpeza domésticos, à Rua
Ipiranga, ól, fundos. Ótima opor-
tunidade para pequena oficina. —
Inf. para o tel.i 26-8884. Sr
Alexandre.
VENDE-SE - Bar à Rua Dr. Ma
nuel Reis, 91. Féria CrS 3 000 000
- Tralor no local. Tel.i 2969
Olinda.

LANCHONETE-DANÇANTE - Ven-
de-se, acejtanvse sócios ou ge-
rente Interessado, com pequeno
capital. Tel.: 57-8369. .

VENDE-SE varejo, café com pau-
ta n.° 3 (bebidas alcoólicas). Av.
João Ribeiro, 745 — Estação To-
maz Coelho.
VENDO café e bar de esquina,
Instalações novas, dá para dois
sócios, aluguel barato, bom con-
trato, na 

' 
Avenida Automóvel

Club, 3 254 - Irajá.

LOJA de peças automóveis. Su-
portes motores, correias etc. Con-
trato 5 anos, c/ mercadoria e tel.
Preçcc 15 milhões. Entrada: 7 500
e 30x250. Aceito Volks ou Aero,
Rua General Polidoro, 24-A - Bo-
tafogo. Tel. 46-1421 - SOUZA.
LANCHONETE, no coração de
Bonsucesso, contr, nôvo, f. 8 m
entrada 35 m. Temos 3 na Pça.
Bandeira, f. 5 m. Entr. 22 m„
outro f. 13 m, Entr. 60 m., ou-
tro f.' 10. Entr. 45 m. Tomos
diversos caipiras na Zona Sul,
entradas diversas, bases c| boas
moradias, para Zona Norte, ca*
sas p| principiantes. Ajudamos
nas entradas. Imobiliária Riqueza-Pça. Tiradentes, 9, s| 41V -
Sr. GIlso. ou Amorim — Tel.i
32-6957.

40. Penhft,

MAQUINA costura Phillips nova,
4 .gavetas c| estõjo, incrível -
CrS 55 mil. Av. Copacabana, 435
a_[V.409.
MAQUINA de costura portátil el.
trica, Singer Mercswisi, 6 velo-
cidades, faz todo o serviço i
coze para a frente e para trás.
Est. de nova. Preço 120 000. Tel.
26-8165, Passos.
MAQUINA lavar Bendix automátic
economatlc de luxo, sem uso,
por 285 mil. Av. Democráticos n
690-B - Perto da Uranos.

Equipamentos eletrônicos
Vendem-se equipamentos de Estúdio

e Transmissor usados. Ver na Rua Conde
Pereira Carneiro, 371 - Estrada Vicente
de Carvalho, telefone 30-8844. (P

AÇOUGUE E MERCEARIA
de-se na rua principal cL _-..._
Ifho, por motivo de outros negó- .ntr«rl«."rl.'1 p ín íoTiri~ X,
cios. .Contrato nâvo, ampla loja """"Ü' de ?- 8'..!?' '2'-!8' 2A-

LOJA c| telefone, moradia, pas-so contrato 5 anos. Pequena In-
dústria, comércio. Av. 28 de
Setembro, 192 - 48-7757.
LOJA NOVA - Vencio, negócio
ferragem e chaveiro/ passo con-

ÊÃjjTÃ __± BARES-CAIPIRAS, temos à ven- trato 5 anos. Aluguel de 84 000
loal de^usce! 3" ?m. l0í0s- °í« b",lIr0* cí F-', mensais. Fig. Magalhães, 354-D.

VENDE-SE uma carvoaria. Moll-
vo de outros negócios — Aveni-
da Brés de Pina, 611, fundos.

VENDE-SE um botequim com ur-
gência por motivo de viagem —
Ver e tratar na Rua Pereira Nu-
nes, 361, esquina da Rua Teo-
doro da Silva, diretamente com
o proprietário_ - Tel. 48-2535.
VENDE-SE uma freguesia de doce
boa e bom preço. Tratar com VI-
lorino na Rua General Caldwell
p.° 179.
VENDÉ-SE no melhor ponto de
Botafogo 1 mercearia c| 2 barj
Junto ou separado. Informações
na Praia de Botafogo, 428, ap.
307, coni_Sr. Carvalho.
VÉNDE-SE — Mercearia podendo
vender frutas a Rua Benjamim
Constant, 61-B - Glória. Telefono
32-0376.
VENDO - Rua Rocha Pila 218-ALojinha de calçados, contrato
novo, aluguel 40 mil, base 5 300

Facilito ent. 40% - Telefo-
ne 29-7011.

Base-. 17 c/ 7 de entr. tratar'. 28, 35 e 45 milhões. Algumas
Rua Augusto Rodrigue, n. 151, N. ^'ai, 

P,"^0, 
__,abr^r,F,ins3n,'Íi

B_? 
Pe'° •"*"•¦ ""i"- ?"' - 

Pl«ne;.RoÚdFigueir?do338
-uanabara^ ..CRECI 43.
ALUGA-SE ou passa-se o cont.' dao
de uma loja de frutas, serva pa-

Vende-se Avenida Itaoca
ra com. oü ind. Aluguel 80 00-, 3õi.^;l„?,'L'i_í,_*,,6,j™ p.sra
™„. •_-,.„_. o... a". w..i _ó oow sócios, tenho a 11 anos, temcont. 5 anos. Rua Ana Neri
750-C, São Francisco Xavier. | ffo.r8^'8 ,Pa,ra °* doh.

BARBEARIAAVIARIO -" Vende-se"" urge^lXo"MM%7m,VT4dr?;"' '"rl'^..
motivo, de.doença. _Rua Maul.SSrB,^^ &_, w]'«"n.o 108-A, Todos os Santos.

VENDE-SE - Precisandoarnttr_nc ._«. «tit.^.. u._. «. D"^ — veifucoe — rrec sanao5_£ffi™:^_«S?r_*w? w* nsrzruí9,nhr^T'
_-.____¦ ."v3.1LN- ,9"5U ^ bus/í^^rÉng^o t itOsvaldo a Valtar. nha—Castelo. O motivo è nao ser
BAR catp. c| chope da Brahma do ramo o dono. Maiores data
na Est. da Penha, fr. 5 ent. 19. .lhes pelo telefone 49-1550, - Sr.
Outro fr. 5. Ent. 16. R. Etelvina,1 Anibal. Note bemi Rua Mário Fer-
3-A, em frente, a Est. de Olaria, rejra n.° 55 - E. da Rainha^
BAR E LANCH. ricamente est. fr. BÃR - Esquina, próximo as Ca-

ent. 45. ¦ outra fr. 5 500, sai da Banha, vendo com o pré-entr. 20. R. Etelvina, 3-A, em dio, com 12 m. da entr. A. C.tiente a Estação de Olaria —Dias - Av. Amaral Peixoto, 350'— N. Iguaçu.Santos.

LOJA - 40 m2, l.a locação, vdo.
em gtíe. centro comercial. — R,
Cardoso Morais, 173, lola G, Bon.
sucesso. - Coutinho. Tel. 54-1990.
Creci 771.
MERCEARIA E BAR - Boa copa
e doceira, féria ótima, casa pra-
cisando ser trabalhada — Tehi
28-9160, próprio valor 13 000 c|
50%. Rua de ladeira ambiente
de família. A. Ambiré Cavalcân-
ti, 456 — Rio Comprido — Tel.
30-3013.
MERCEARIAS - Z. Sul, vendemos
c/ F. de 7, !_, 15 e 35 milhões
c/modernas instalações e grandes
estoques, bons contratos, peque-
not aluguéis c/entradas de 10,
14, 20 e 25 milhões. Fin. gran-
de parte, Rua da Glória, 338 —
l.c' — Leonel ou Figueiredo —
CR.CI 43.
MERCEARIA E QUITANDA - Ven-
do em Bonsucesso c| moradia,
cont. 5 anos, grande estoque e
bebidas. Tratar no local, Rua Ho-
rácio Picoreli, 25-C.

VENDE-SE salão de barbeiro.
Rua Da. Francisca, 112-A.. — Lins
Vasconcelos.

VENDE-SE um prédio altos e bai-
xos c/ restaurante funcionando.
Preço 46 milhões c/ 50 por cen-
to à vista. Tratar à Rua Saca-
dura Cabral, 311 ou tel. 43-4024
VENDE-SE Adega Frango Assado
de Camará. Preço 15 000 000 c/
7 500 000 da. entr. e o rest. a
combinar.- Av. Santa Crur, 3080.
VENDE-SE bar e mercearia. In-
formar Rua' Torres Homem, 713,
e| 4.
VENDE-SE - lanchonete e Bar.
Bem no centro da cidade. Tratar
com Sr. Manuel na Rua do Ria-
chuelo n. 60, L. B.
VENDO por motivo de viagem,
urgente, uma oficina de rádio e
TV. Tratar diariamente à Rua
Marquês de Abrantes, 168, loja
24. Flamengo.

DINHEIRO E HIPOTECAS
JUROS empresto da 1 a 10

milhões am uma ou mais hipoia-
cas de prédios • aps. Telefone:
2348701

FarSo PLANTÃO HOJE. sexta-feira, e nos domin-
gos 21-8, 2-10, 13-H e 25-12, as segnlntcs farmácias:.

Farmácia N. S. da Saúde Ltda., Rua Sacadura
Cabral n.o 165 — Loja — Farmácia. Cristo Rei, Bua
da América n.o 34 — Cas-a Granado Farmácias Ltda.,
Rua Primeiro de Março n°s. 14/16 — lojas — Farmá-
cia Sfio Jorss-e do Centro Ltda , Aveni-da Marechal Fio»
riano n.o 89 — Farmácia Baiana, Av. Mem de Sá,
278 — loja — B. Lourdes Figueira, Eua do Riachuelo
n.° 20 — loja — Farmácia Liberal Ltda., Av. Mem de
Sá n.o 131-A — Farmácia Rio Comprido, Rua Arlstl-
cios Lobo n.o 238 — Farmácia Salete, Rua Catumbi
n.° 108 -— Farmácia Medina, Uua Ka.ddoc_ Lobo, 123

Farmácia- Principal, Rua Bispo n. 50 — Farmácia,
Sagrado Coração _« Jesus, Rua Barão de Petrópolis,
232 — loja C — Farmácia Pereira Beremboim & Cia.
Lida., Rua do Matoso n.o 101-B — Farmácia Radar
Ltda., Av. N. S. tle Fátima n.o 50 — loja D — Feir-
macia. Salvador áe Sá, Av. Salvador do Sá n.° 77 —
Farmácia Lourdes Ltda., Rua Cosmo Velho n.o 443 —
A. M. Lu & Cia. Ltda., Rua das Laranjeiras n.o
131 — Farmácia Paissandu Ltda., Rua Paissandu n.o
104-A — Farmácia Flamengo Ltda., Prata do Flamen-
go n.° 224-A — Farmácia Santa Alice Ltda., Rua Alice
n.o 21-A — Fairmãcla Droga Leal Ltda., Rua Haddoclj
Lobo n.° 461 — Farmácia Santos, Rua Conde de
Bonfim n.° 43S — Farmácia Tijuca, Rua Uruguai n.°
317-A — Farmácia Tijucana, Rua Pinto Guedes n.o
«3-A — Farmácia Barcelos Ltda., Rua Mariz e Barros
n.o 470 — Farmácia Uruguai, Rua Baráo de Mesquita.
n.° 590 — Farmácia Linhares, Rua Baráo de Mjesqul-
ta n.° 1039 — Farmácia S3be, Praça Barão de Dn_-
mond n.° 29 — Farmácia Itabaiana, Rua Itabalan»
n.o 3-A — Farmácia Avenida, Av. 28 de Setembro n.o
_l-A — Farmácia Dina, Rua Alm. Cândido Brasil n.o
134 — Farmácia Higienopolis, Rua Tte. Abel Cunh»
n.o 14 — Farmácia Hélio, Av. dos Democráticos n."
816 — Farmácia Brasil, Rua Uranos n:o 1037 — Far-
macia Santa Cristina Ltda., Rua Leonidia n.° 42-A —
Farmácia Estrela do Olaria Ltda., Rua Uranos n.»
1440-A — Farmácia Modelo, Rua Cardoso de Morali
n.o 140 — Farmácia Teixeira Ltda., Av. Nova Iorque
n.o 482 — Farmácia .Teresinha Suburbana, Av. Teixei-
ra de Castro n.° 121 — Farmácia Cosme e Damifto
de Ramos, Rua Barreiros n.o 1175 — Farmácia An-
Bélica Ltda., Rua Angélica Mota n.° 23 — Farmácia
Mlraoema Ltda., Rua Leopoldina Rego n.o 830 — lojaFarmácia Ferreira Pinto, Rua Nicarágua, 346-A —
Farmácia Sáo Pedro, Av. Brás do Pina n.o 17-B Far-
macia Proletária da Penha, Praça Silo Lucas n.o 8 —
Farmácia Ferreira Irmáo ís Fonseca Ltda., Rua Lobo
Júnior n.° 1739-A — Farmácia Circular Ltda., Rua
Bento Cardoso n.° 12-C — Farmácia Olivier Ltda ,
Av. Antenor Navarro n.o 23-A — F_rmácia Excelsa
Aparecida Ltda., Rua M-eengaba n.° 12'5-A — I _rmá-
cia Igruaperlba Ltda., Rua Iguaperiba n.o 155-B —
loja — Farmácia Leda Ltda., Rua Lucas Rodrigues
n.o 28-B — Farmácia N. S. da Aparecida do Nort.
Ltda, Rua Alvoro de Macedo n.o 11-B —.Farmácia
Valéria Ltda., Avenida Brás de Pina n.° B50-A — lojaFarmácia Fonseca Ltda., Rua Arquias Cordeiro n.o
628-A — Farmácia Diogacirne Ltda., Rua Clrne Mala
n.o '48-A — Farmácia Soberana Ltda., Rua Conselhel-
ro Agostinho n.° 171-A — Farmácia Morna Ltda., Rua
Álvaro de Miranda n.° 383-A — Farmácia Tomás Coe-
lho Ltda., Rua Jussara n.o íe-D — Farmácia SSo
Paulo Ltda., Rua José dos Reis n.o S25-B — loja —
Farmácia Madn Ltda., Rua Feliciano de Aguiar n.o
471-B — loja — Farmácia N. S. Socorro Ltda., Rua
Cachambl n.o 357 — Farmácia e Drogiwia Ltda., Rua
SUva Vale n.o 919 — Farmácia Presidente Ltda., Av.
Suburbana n.° 7 331 — Farmácia Veloso Ltda., Rua
Ferreira Sampaio n.° 8-A — Farmácia Almerinda
Ltda , Av. Jo&o Ribeiro n.o 197-B — Parmáci% Sal-
vador Ltda., Rua Conselheiro Mayrink n.o 374 — Far-
macia Cory Ltda., Rua Piaui n.o 121-A — Farmácia
Minas Gerais Ltda., Rua Aristides Caire n.o 102 —
Farmácia do índio Ltda., Rua Ana Néri n.o 780 —
Farmácia Sao Borja Ltda., Av. Suburbana n.o 4414' — Farmácia Santa Alda Ltda., Rua Assis Carneiro n.o
60 — Farmácia Riachuelo Ltda., Rua 24 de Maio n.o
511 — Farmácia Almala, Rua Adolfo Bergamini n.°
104-A — Farmácia Lucas Ltda , Rua 24 de Maio n.o
1 005 — Farmácia Áurea, Rua Aquidabá n.o 1243-A —
Farmácia Adriano Ltda , Rua Adriano n.o 97 — For-
anácla Radium, Rua Bario do Bom Retiro n.o 1184-B

Farmácia Espinola, Rua Lins de Vasconcelos n.o
523 — Farmácia Brito Ltda., Rua Dios da Cruz n.°
650-A — Farmácia Filgueiras Lima Ltda., Rua 24 de.
Maio n.o 441 — Farmácia Droga Norte Limitada, Rua
24 de Maio n.° 475 — loja O — H. Viana Ltda., Av.
Automóvel Clube n.o 5 408-A — Farmácia Serigl Ltda.,
Rua Jorge Lacerda n.o 21 — Frazão Figueiredo te
Cia , Rua Oliveira Melo n.o n-A — Farmácia Mon-
tanha de Cordovil, Av. Brás de Pina n.o 2 133 — loja

Soc. Farm. Sta. Rita Ltda, Avenida das Bandei-
ras n.° 3 651 — loja 7 — Império das Drogas de Pa-
vuna Ltda , Av. Automóvel Clube n.o 5 376 — I_r-
macia Rialto,' Av.. Suburbana n.o 9 540-A — Farmácia
Quintino Ltda , Rua Goiás n.o 1138 — Farmácia Dona
Clara Ltda , Rua Capitão Couto Meneses n.o 28 —
Farmácia Daltro Ltda., Rua Cerqueira Daltro n.»
466-A — Farmácia Regência Ltda., Rua Nerval de

. Gouveia n.° 5 — Farmácia Dantas Ltda., AV. Ml-
nistro Edgard Romero n.° 498 — Farmácia Jac_repa-
guá Ltda., Rua Cândido Beniclo n.° 4 152 — Farmá-
cia Nova Olinda Ltda., Rua Cândido Beniclo n.° S70-A

Farmácia Preferida Limitada, Estrada Jãcarepaguá
n.° 6 101-A — Farmácia Pechincha Ltda . Estrada do
Bau Ferro n.9 31 — loja — Farmácia SSo Jorge dos
Abrolhos Ltda , Rua Coronel Tamarlndo n.o 197 —
Farmácia Capanema Suburbana Ltda., Rua Rio da
Prata n.° 1662-B — Farmácia Amorim Ltda., Avenida
Santa Cruz n.o 492 — Farmácia S&o Lourenço de Ban-
gu Ltda., Rua Coronel Tamarlndo n.° 1 908-B — Far-
macia N. S. das Dores Ltda , Av. Santa Cruz n.o 814

Farmácia Real de Bangu Ltda., Rua Francisco Real
n.° 1326 — Expedido Moura de Freitas, Estrada S&o
Pedro de Alcântara n.° 1742 -j- Farmácia Malta Ltda.,
Rua Comandante Possolo n.o 4-A — Farmácia N. S.
de Fátima, Av. Santa Cruz n.° 2 625 — Farmácia Co-
mari Ltda, Rua Artur Rios n.o 1753-A — Farmácia
Lena Limitada, Estrada do Monteiro n.° 225-B —
Farmácia Marco Onze Ltda , Rua Felipe Cardoso. 431

Farmácia Caridade, Rua Senador C-mnnt n.o 29 —
Farmácia Sepetiba Ltda , Praia de Sepetiba n.o 650-BIpitanga, Estrada Tublacanga, 636-B.
OBS. I — Sendo FERIADO, o plantáo nesse dia será

DIURNO e NOTURNO.
II — Para os DOMINGOS em que este grupo

estiver de plant&o consulte-se a Tabela II.
LUÍS MARCIANO VIEIRA DE CARVALHO

Diretor do GDF — Mat. 2123
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COPACABANA - Posto 3 -• l'io-
cura-so sócio parn farmÀcin pen-
to central em Copacabana. C.on-
trato nôvo, aluguel de ?5Q mll —
Firma montada, Incluindo 2 lole-
fono». Da-se • exige-se refortin-
cias. Bnsei 25 mllhóes (Io entre-
iia. resto a combinar, Ira'v tu.
57-1717, Waltor. '_
LOTEAMENTOS - 

"Sócios. 
Pro-

curamos com 60 milhões, poden-
do ser em parceles. Garantia 1
bllhío em terra» próprias Ei Rio.
30 minutos. Tel. Cilxlas 2148 •
3043. _Anl6njo.
SÒCiÓ com~50Ô mll para dirigir
compras, serviço de escritório. —
Coração de Maria, 76. Tratar das' ' 11.
litULO - Vendo sócio proprietá-
rio Touring Club - Tel, 42-2142.
TÍTULOS - Caia da Viila da lei
ra das Beiras, Poveiros, Orfeão
Portugal, Vendo. Tralar com Sr
Amandlo ou,Otávio.-W. 40-0220,
TÍTULOS - Vendo a vista, me-
lhor oferla, motivo ausentar-me
do Pais, 2 pat. América, 2 Mo-
tei M. Garals, 1 Fam. Quitendl-
nha, 1 Prop. Tourlnfl, 1 cota
Shopping Madureira. Tratar Iel.
42-7523.

COFRE - Cofre de aço de 1,C0 x
0,50 x 48 e mais alguns móvols
usados para escritório. Ver liuo
México, 11, 2." andar, con|. 202
— 5r. Cláudio. ¦
COFRES tipo residência, altura 80,
largura 40, fundo 43. Melhor pre-
ço na praça. Vendem-se a vltta
o a prazo .Rua Lavradio, 10, lo]a.
Tel. J2;9016.
LETRÜRÒS .luminosos Acrílico,
plástico, gás noon, . lux flúores-
conte, luminárias, Lúmlnas Deco-
rações,em vitrines, dis-plays. Do-
corações luminosas etc. Firma do
ramo dí ^ç_amento._Tel._29-3512.
URGENTE _—-. Motivo; de viagem,
vende-se. para alfaiate, máquina,
balcão, vitrine e armações t- R,
Aguiar Moreira, 396 ap. 101
VENDEM-SEi 1 molnlv

CLASSIFICADOS — Jornal do Brasil, sexta-feira, 14-10-66 — 7

AERO 63 - Enxuto, vendo ur- CALHAMBEQUE - Chevrolet 1928,

m. caTf,
cofre. Cor-cortador de frios;

tador de frios; 1 Caixa Registra,
dora; 1 balança 15 quilos; 1 mol
tor de geladeira; 1 sala colonial;
1 estante com vidros para balas.
Travessa do Mosqúeira, 14 —
Lape.___
VENDE-SE um cofre securita
uma máquina Vlgorelll nova
R. Sousa Llma, 363.

TÍTULOS DE CLUBES - Compro
e vendo. Pagamento a vlsta. Dr
Edgard, 22-2491.

A tendência atual é de cada vez mais slmpll-
íicar o tamanho e, conseqüentemente, o trabalho
de manutenção de uma casa; quando a casa é pro- •
jetada por pessoa capacitada e com prática para
tal, sua divisão e -construção se tornam aproveita-
veis em todas as peças da residência.

Hoje focalizaremos uma casa que poderá ser
construída em duas etapas, sendo que, sem modi-
íicar a fachada, poderemos acrescer mais um quar-
to quando da chegada do herdeiro ou herdeira.

Para ser construída em terreno de, no mini-
mo, 10 x 15 metros, a sua primeira etapa consta

> de varanda, sala, banheiro, cozinha e um quarto.
Na segunda etapa acrescenta-se mais um quarto.

A fachada e varanda com cerâmica vitrifienda
e tijolo aparente completam o pequeno jardim
com vegetação de folhagem baixa e colorida.

A planta de construção, esquema elétrico e hi-
dráulíco, desenho de esquadria e telhado e rela-
ção de material gasto pode ser adquirido em F. I.
Lemos & Cia. Ltda., Av. Presidente Vargas, 542,
sala 1911, Rio.

BOLSA DE MATERIAL

Preço médio de material de construção na
praça do Rio de Janeiro:

i
Areia CrS 8 500 m3
Saibro CrS 6 500 m3
Cimento Cr$ 4 000 saco
Cal '• •. Crs 85 kg
Tijolo 20x20x10 CrS 60 000 milh.
Tacos de peroba do campo .. CrS 4 200 m2
Caibro peroba do campo CrS 900 m
Rodapé de madeira CrS 380 m
Cerâmica hexagonal • •.. CrS 3 900 m2
Lavatórlo branco com duas

torneiras Crs 30 200 unid.
Ralo sinfonado Crs 12 000 unid.
Válvula de descarga embutida CrS 32 000 unid.
Bidê branco CrS 18 000 unid.
Cabide de toalha de louça
15x15..:'...--. Crs 800 unid.

Porta papel de louça 15x15 .. CrS 800 unid.
Saboneteira branca 15x15 .... Cr$ 800 unid.
Azulejo branco 15x15 Cr$ 5 450 m2
Aquecedor automático CrS 128 000 unid.
Aquecedor central c/ 150 lt. .. Cr$ 250 000 un d.
Caixa d'água c/ 1 000 lt CrS 96 000 Tinld.
Fio n.° 8 CrS 740 m
Fio n o 12 CrS 300 m
•Interruptor de 1 alavanca ... Crs 500 unid.
Interruptor de 2 alavancas ..' Crs 950 unid.
Tomada de pino Cr$ 250 unid.
Fechadura de embutir- Cr$ 10 000 unid.
Fechadura de janela de correr Cr$ 8 200 unid.
Dobradiças Crs 440 unid.
Fechadura de porta externa Crç 24 000 unid.
Tinta à base de água  CrS 14 000 galão
Telha cimento amianto  Cr$ 11 000 m2

VENDÉ-SE cadeira MaracanS, qua-
dra B, fila 3, teK_43-3836.
VENDÉ-5E título prop. Touring
Club e Floresta. Aceita-se oferta.
Tr. 5>-208ó - Valdir ou Con-
suei
VENDE-SE titulo Quitandinha, CrS
SOOic/transferBncla.yJel.s ¦47-6603.

VÊNDÉ-SE uma cadeira perpétua
do Maracanã. Tratar com o Sr.
Crísplm. Rua Santo Cristo 271.

OPORTUNIDADES
DIVERSAS

LEILÕES

£K_t

BALCÕES frigoríficos e geladeiras
pronta entrega tambem fazemos
Instalação completa para bares,
açougues e padarias, instalamos
câmaras de frio, facilitamos parte
— Rua Manoel Fontenele, 55-C.
BONECAS - Vendo"27~ cf tarife"-
nhos 36 e 50 cms, 3 000 cada.
Tratar tel.t 31-2835, chamar Sei-
xas, somente das 8 às 12 _ horas.
Transformador letrciros, gás
neon, compro. Vendo, conserto.
Instalo. Tel. 29-3512.

Botafogo
Leilão - Hoje

Terreno medindo 23x130, à
Rua Voluntários da Pátria, 116
e 118. Autorizado, o JÚLIO
vende pela melhor oferta
grande terreno, com antigo
prédio ao centro, dia 14, às
17 horas, em fronte oo mesmo.
Informações pelos telefones.: —
22-8880, 36-5608 e 36-0042.
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Alfândega

Máquinas e Materiais
MÁQ. INDUSTRIAIS
COMPRESSOR de ar, máquina de
lavar carros, elevador de 10 T.
vende-se. Av. Nilo Peçanha n
692. Caxias, Sr. Pedrosa.
COMPRESSOR para pintura ame-
ricano 65 mil, motor 1/4 HP —
25 mll. Rua dos Arcos, 21 —
Loia 9-A
MAQUINA de costura industrial
Singer, elétrica, perfeito estado,
ocasião. Base 250 000 à vistn. R.
Antunes Maciel, 47. — Telefo-
ne 54-3925

VENDO uma máquina RENA dan-
do talão. Tel.! 54-0048 - Baqueie,

DIVERSOS

Condomínio do Edifício
Cosmonauta

CARLOS CARVALHAES MONTEIRO, respon-
sável pela construção do Edifício Cosmonauta, si-
tuado na Rua Barão de Mesquita, n.° 855, con-
voca os Senhores Condôminos a comparecerem à
Assembléia Geral Extraordinária a se realizar no
dia 22 de outubro de 1966, às 15 horas, na Av,
Presidente Vargas n.° 590, grupo 1 405, a fim
de deliberarem sôbre os seguintes assuntos:
a) Prestação de contas da Comissão de Repre-

sentantes;
Eleição de nova Comissão de Representantes;

Medidas a serem tomadas contra os condo-
minos que se encontram em atraso com as
prestações referentes à quota de construção;
Fixação de novos valores para a quota de
construção;
Assuntos Gerais.
Se não houver número para a reunião da

Assembléia, em primeira convocação, instalar-se-á
em segunda, com qualquer número, no dia 26 de
outubro de 1966, às 17 horas, no mesmo local.

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1966.
(Assinatura ilegível).

AERO WILLYS 1964. Equipado -
Em estado de nôvo. Vendo, tro-
co, facilito, Rua SSo F. Xavier,
398. .Teli.- 347743,!e';|2.8-3776,: ___
ÀERO 63, superequipado, toda a
prova geral. Vendo, troco e fa-
cilito. Cerqueira Daltro, 82, -
Pôsto,_em Cascadura.
ÃERO 61 em riquíssimo eslado
geral, tudo nôvo. Vendo, troco e
facilito. Cerqueira Daltro, 82, -
Posto, em Cascadura. __
AUSTIN"'A-4Ò, ano 50, 4 

"porlas"

estado de nôvo, b. branca novos.
Rua São Luis Gonzaga, 118-A
Telefone 48-2095.
A~ERÕ WILLYS 1966, zero km.
Diversas cores. Entrada de 3 000
c o saldo em 30 meses, Rus Ria-

huelo, 33. Tel. 22-7036.

barala, 100% de tudo. Ver e Ira-
lar . Rua Samuel Guimarães (ns
rua) Est. de S, f. Xaviar e| Ro-
ber to.
CHAMBORD 61 a 63, Aero 60 »V
66, DKW Vemaguet e Sedar. 60

66, Volks 55 a 65 e muito!
outros, desde 1 100 mll. Todo»,
100% revisados o equips. O sal-
do no plano qua V.S, dcsejftf.
Troca-se. Rua Conde da Bon-"
fim, 40.  '

CHEVROLET 39, particular, qu».-
tro portas, ótimo estado gerei.-
Proço 600 000 i vlsta. Rua Silvei-
ra Marlins, 132, portaria. João/

AERO WILLYS 63 - Excelente
carro, ótima apresentação. Faço
qualquer experiência. Cr$ 2200
mil, saldo em 15 meses. Telefo*

26-8214.

CHEVROLET 46, particular, qua-
Iro portas, ótimo estado; Vendo
urgente. Preço I 300 000 ou me-
lhor oferta. — Silveira Martins,
132, portaria, João. '" *
CITROEN L-lí"'- 48/49. Estado'.';
impecável. Míq. nova, rádio,.-
sinaleiro, tudo 100% - 700 ent.
saldo a comb. Rua Real Gran-"
dezn, 293. Ver com o porteiro^'

AERO 62, gelo, estofamento de
couro, rádio, banda branca. Fl.
nando até 15 meses. — Telefo-
ne 26-8214.
AUTOMÓVEL - Não venda seu
automóvel. Resolvo aeu proble»
ma de dinheiro com rapidez. O
carro continua em seu nome —
Completo sigilo. Tel. 52-5538.
Roberto — De segunda a sexta*
feira

CHEVROLET 59 - Impala. 8 cH.,
hidramático, direção hidr,, vi- -
dros elét., banco recltnável, freio
a ar, ar quente e frio, 4 portas,
sem colunas, estado impecável'» **
Troco e facilito. Rua Sao ' Cria*"
lóvSo, 190-A. Tel. 34-8502.

ÀERO 62 — 0 mais nôvo do ano,
côr gelo cl capas rádio Toca-dls-
co, superequipado — Ver na R.
José dos Reis, 1 347.
AUSTIN Á-40, 49," bom estado.
Troco ou financio com 300 mil de
entrada. Av. Suburbana 9 942.
Cescedura. '

PROFISSIONAIS
LIBERAIS
ADVOGADO — Despejo, aumento
de aluguel, desqutte, anulação de
casamento, casamento, inventário,
testamento, escritura, Indenização
de empregado. Consultas grátis.
Dr. Ivahy Paixão, Av. Rio Bran-
co, 185, sala, 1 605. Tel.: 42-6867
— Das 15 às 18 horas.

MAQUINA de sapateiro de pon>
tlar e rachar, dinamarquesa, 2 de
pesponto_J8-2!__47-5507. Amyres.
MAQÜÍNA 

"de 
solda elétrica da

fábrica ao consumidor, para ser-
viços pesados e contínuos, 2 anos
de garantia de 200 a 600 amp.
fôrça e luz a partir de 65 mil.
Rua Gervisio Ferreira n. 7, antiga
Rua 18 - IAPC Iraiá.

Vende-se
Técnico transferido, vende

prancheta ARCHIMEDES, l,50x
1,00 m, cavale! e metálico,
acionamento mecSnico, equipa-
da com régua paralela. Côr
verde, prancha envernlzáda. —
Cr$ 230 mil. Rua Joaquim Tá-
vora, 101, ap. 802 — Icarat.

í^ri>l^ÕNSÍRÍÜÇÃÕ
CIMENTO MAUA -, 37350. - Rio
tol. 34-4716. Caxias ttls.: 2031
- 2032 - 2033.

A VOCÊ que eslá sendo despe-
{ado, procure o depto. jurídico
da Territodlat Amazonas. Rua Ml-
guel Couto, 27, 4.° andar. Tels;
32-5855 e 52-1512 (Creci 743) -
Advogados, despachantes, correto*
res. (Este anúncio vale uma con
sulta).
LIMPEZA de apartamentos, serviços
dc pintura, bombeiro, gazista, ezu
lelio. Tira-se banheira. Faço boxe.
Orçamento sem compromisso em
qualquer bairro. Sr. Telles. Tel.
48-9697.

Comunicação
A firma AA. S. Máquina» Ltda.

com sede na Rua do Riachue-
lo, 44, saln 311, Inscrição no
Departamento de Renda Mer-
cantil n.° 250 328 comunica a
Praça que perdeu o aeu car-
tão de inscrição. — a) Antônio
Alves Moraej — Sócio-Gerenle.

MÉDICOS — Vendo a Instalação
de pequena casa de saúde ou me
associo a 2 ou 3 colegas, que
tenham local apropriado. — Dr.
Limo. Tel. 48-3130.

Padaria Flor de Botafogo,
Estabelecida na .Rua Bambina n.° 80,

para os devidos fins, comunica que foi
extraviado o seu alvará de localização
n.° 27 988.

CHEVROLET Impala ano 59, 2e>
série luxo 6 cilindros, tem colu-
na, todo nôvo. Documentação'/
100% — Vendo ou troco porçár-
ro menor. Base 6 milhões. Praça*
Avai, 1 - 494622, Cachambi. • '¦
CITROEN 47, II Ligeiro, bom es»'.'
tado, 250 mll de entr. Av. SM.
burbana 9 942. — Cascadura,
CITROEN 48-11 Ligeiro 300 000.
de entrada. Aceito troca. Av. Su-
burbana, 9 942. — Cascadura.'

ÃERO WILLYS 62 - Raro estado
de conservação. Troco ou finan-
cio com 1 800 mll de entrada. -
Avenida Suburbana, 9 942 - Cas
cadura.
AERO 62 — Carro realmente nõ-
vo vale a pena ver. Rua Haddock
Lôbo, 335.

AERO WILLYS 65 e 62 -
Novos, equipados. Faci-
lito. Rua São Fco. Xavier,
102.

CHEVROLET 50, 4 portas, mecâni,
co, ótimo estado. 700 mll de en-
trada. Av, Suburbana 9 942.' ~.
Cascadura.

AERO WIUYS, 60 a 64. Compro
1 pj meu uso, de particular. Pa-
go a dinheiro em st domicílio.
Tel. 48-7132, urg.nl»

VEÍCULOS

CIMENTO Mauá - Cr$ 3 350 -
Rio — Rua Benedito Otoni, 62 —
Iel. 34-4716. Caxias: Av. Rio Pe-
trópolis 1461. Tel. 2031 - 2032
e 2033.

OFICINA mecânica em liquidação
vende ftrro « aço de diversas bi-
tolas. Rua São Januário, 272. Tel.
54-1818, Sr. Martins.
PRENSA 3 tons. motor 220 

"V"

112 HP, novos s| uso, melhor
oferta. Tratar_ tel.: 31-2835, cha- DEMOLIÇÃO COLONIAL - Ven-
mar Seixas, somente 8 às 12 hs. dem-se vigas pinho de Riga 8
VENDO uma máquina Industrial |m comp, assoalho, .P.edras de

COMPRO tábuas e pernas pinho,
telhas brasilile e vergalhões usa-
dos, tacos usados ou novos. Pago
bom preço. - 58-3264.

5.0 ANISTA OE DIREITO -Ofe-
rece-se para trabalhar em escri-
tório dc advocacia. Tel.: 27-5247
(à tarde). Eduardo.

Cautelas
JÓIAS E MERCADORIAS

Compro da Caixa Econômica,
Pago o máximo, em ouro ve-
lho, jóias antigas ou modernas,
brilhantes, platina e pratas
Av. 13 de Maio, 47, s/ 610.
Tel.: 52-0860. Atendo a domi
cílio.

TROCA-SE lelefone da Estação 26
por 25 ou 45. Tratar com Sr
Carlos, telefone 32-0966

95 K 40 — Tratar na Rua Conde
de Bonfim, 377, sala 308. Praça
Saenz Pena.
VENDE-SE máquina Fekma de pon*
tiar para sapateiro. Rua Benjamln
Constant 61-A — Glória. Telefone
32-0376.

MÁQ. E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO

cantaria-grades e gradil colonial,
madeiras e telhas Marselha elc.
Senador Vergueiro n.° 214
DEMOLIÇÃO - Vende-se material
para construção, usado. Pinho de
Riaa, grades etc. — Marquês de
Olinda, 67.

TELEFONE 27, 47 compro hoie,
pago na hora — 1 500. Telefone
43-7707 falar com Sr. Caldeira ou
Lázaro.

Cautelas
e Jóias

ALUGUEL E VENDA - Ot má-
quinas d* escrever • calcular mo-
derna* nova» • reconstruídas. —
Grandt facilidade de pagamentoIco Importação. R. Rodrigo Silva,
42i'-4.«.'T«l.:l'52:065)______________ ]
COFRES cm todos" os tipos, ar-1
quivos em todos os' tipos a vis*
ta e a prazo Beco do Tesouro,
14, esq. de Av. Passos, 53 — T.
43-7496._  _ - 
COMPRO máquinas «sovar so-
mar, calcular, pago bem — Tel.
30-3320 - Alberto.

VENDEM-SE 6 portas de ferro,
uma colfa com 2m e 45 c x 1 m
e 50 c. 3 ventiladores grandes.
Rua Araújo Porto Alegre n.° 56
(loja).

TELEFONE 26, 46 compro hoje
pago na hora. 800 000 falar -
43-7707 com Sr. Caldeira ou lá

Cimento
Ouro Branco posto obra a

Cr$ 3 600, acima de 50 sacos,
Tel.: 29-4474 ou 29-7219.

TELEFONE - Cedo hoie o meu
43 e 23 — 1 800, transferido pe-
la telefônica. Tratar com Sr. Lá-
zaro ou Caldeira. ___

MOVEIS PARA ESCRITÓRIO
Vendemos divorsi* escrivaninhas
d* madeira ,com e sem porta-má
quina, cadeiras, armários, cabi
des etc, em bom estado. Rua São
Januário, 272, Sr. Lélio.

Clínica de
Doenças Sexuais

Trat. da impotência — Pré-
Nupdat. Orientação Dr. Gllvan
Torres. — Av. Rio Branco, 156,
sala 913. Tel.: 42-1071.

Declaração
à Praça

Pela presente, eu, ALME-
RINDA MARIA DE OLIVEIRA,
declaro que, em 29 de setem-
bro último, cedi ao Sr. Anto-
nio San Roman as quotas que
possuía como sócia da firma
OLIVEIRA & SAN ROMAN
LTDA., estabelecida, com nego-
cio de serralharia, na Rua São
Lourenço, 7-A, Osvaldo Cruz,
neste Estado, e da qual é só-
cio gerente Abúndio San Ro-
mon.

Rio de Janeiro, 10 de outu,
bro de 1966 — Almerinda Ma-
ria de Oliveira.

AUTOMÓVEIS
AUTOMÓVEIS novos da Vemag
para a praça. Qualquer quanti*
dade, \è emplacados e com ta*
xímetro desde 4 000 de entrada
e o saldo V. S. determina como
deseja pagar. Em Copacabana na
Av. Atlântica esq. da Rue Djal-
ma Ulrich no Posto 5. Telefone
47-7203. Na Tiiuca. Rua Conda
de Bonfim, 40. Tel. 48-6483.

Doenças do sexo
Vias Urinárias — Impotência

Clinica Dr. Orestes

Diiriamente de 8 is 20 horas.
Sábados e feriados até 18 ho-
ras. Av. Presidente Vargas, 590,
sobreloia, 207 o 2C3. (Edifí-
cio Lisboa).  (P

FERRAMENTAS
FERRAMENTAS novas, vendo ur
gente. Carreta Pontal tipo ame^
ricano, -4 rodas c/freio, 600, en
xadas marca Tupi c/ cabo, 100
pás c/ cabo, ancinhos, escava
deiras, furquilhas etc. Tratar tel
36-4363 ou 23-1166 - RIBEIRO.

AUTOMÓVEL - Compro e seu
sam-. aborrecê-lo. Vejo em sua ca-
sa com hora marcada • pago ain
di hoje em dinheiro. 38-3891.

CITROEN 1960 - Estado
geral ótimo — tipo SAPO".
— Aceito troca — Facili-;
to — Rua Barata Ribei-
ro, 236. --
CADILLAC 47, nunca visto na GB,
uma boneca. Vendo, troco e fa-
cilito. — Av. Suburbana, 9 942.'.
Cascadura. -
CHEVROLET 40, 4 portas, todo
nôvo. — Troco, financio, Av. Sü-
burbana, 9 942. — Cascadura. i.;

_
!.

AERO 62 superequipado, novís-
simo de tudo. Vendo, troco, fa-
cilito. Cerqueira Daltro, 82, Pasto
em .Cascadura.
AERO WILLYS 63, 6timo estado.
Vendo ou troco. Suburbana, 9 991
A e 8 — Cascadura.

COMPRO Taximetro Ca-,
pelinha. Pago bem. Tel.
48-0616 e 34-8338. Sr.
Brasil.

Documento
extraviado

TELEFONE 22/42 - Inscrição c/
10 anos, vendo melhor oferta —
Tratar 42-7523.

Atenção. Compro de ouro,
platina, brilhantes grandes,
jóias antig&i ou modernas,
moedas pratarias elc. Verifi-
que minha oferta. Atendo a
domicilio. Rua da Carioca, 32,
sala 1 002. Teí.t 32-4935.

TELEFONE 30 - Vende-se pela
melhor oferta. Procurar Diaman-
tino, 52-2486,

MOVEIS ESCRITÓRIO - Vendou-
se maquina, cofres, estantes, qua-
dros, arquivos, armários, mesas
etc. Motivo de mudança, — JíuaPedro Alves, 163, sobrado. An-
tônio Jos6 Cepeda, das 14 ài 16.
Tel. 32-2395.

DIVERSOS

TELEFONE 30 - Vendo. Tratar Sr.
Reinaldo. Tel. 27-5912.
TELEFONE linha 32 instalado, ven
do urgente, motivo mudança. Inf

ua, Camarista Meter, S36

Cautelas - Jóias
' Brilhantes, ouro, platina etc,
Trazendo êste anúncio pagarei
10% além da melhor oferta.
P. Tiradentes, 9 s| 508. Ao Ia
do do Cine S. José,

Moedas - Selos
Medalhas, ti ota s, compro,

avalio. Santos Leitão. — Av.
Gra;a Aranha, 169 sobreloja 7.

3 à 100 milhões
Emprestamos sob hipoteca ou

retrovenda de Imóveis. Solução
em 48 horas. Adiantamos para
certidões. As melhores taxas.
Trazer escritura — Av. 13 de
Maio, 23 — 15.° andar sala
1516 - Tel,: 42-9138.

TELEFONES"

TELEFONE - Vendo ramal 52 c|
urgência. Tratar 43-7707, Sr. Cal
deira ou Lázaro.
TELEFONE -
96-0235.

Vendo, CETEL,

MÁQUINA escrever Royal om per-
feito funcionamento. Vendo pela
melhor oferte. Av. Copacabana,
58Moia, 211;. _
MAQUINA de escrever portátil,
moderníssima de luxo, seminova.
Princess, 150 mil - 57-0222.

TELEFONE 43 - Particular troca
43 por 25 ou 45. Telefonar para
23-1433 -_David.
TELEFONE - Tenho- 34i54rTrõeo
por 36, 37, 57, 27, 47. Pago di-
f"__?n5aJ_ Tel.'47.7363;
TELEFONE 

"26. 
Vendo já no seu

nome, hoje mesmo, diretamente
com o proprietário e o compra'
dor 1 600, com o Sr. Passos —
26-8185. ______
tÍLEFÒNÊS 2> e 57, por motivo
de mudança transfere-se. Deixar
recados tel. 57-7352 (horário -.o-
mercial). ^^^^^ -

MAQUINAS escrever e Contabi
lidade, Front Feed, marca Oli-
vem, estado de novas. Máquinas
estampithar e selagem Correio
Pitney Bowes, desconto 50%.
Tel.: 53-1888.

CAIXA REGISTRADORA - Vendo
National mod. 6 000-10 soma-
dores, estado novo — Tcl.: 2043

Petrópolis. r_
COFRES - D» par.de, d. mesa,
de apartamento, comerciais. Ar-
quivos etc. — Financio ati «m 5
pagamentos Iguais, na Rua R.g.n-
te Feljó n. 26. Consulte-nos ou
poça a visita do nosso r.pr.s.n-
tant._p.lo_t.lefon._22;8M0.
CORREÇÃO Fe fator DE PO-
TÊNCIA - Vendemos, pronta en-
trega, quatro capacttores marca
Inducon, 50/60 ciclos, 16.6/20.0
KVAC, 'novos de fábrica. Tratar
na Rua Carlos Seidl n. 1 080, c/
o Sr. Adolfo. -_i

Detetive Jayme
Confidenciai serviço de In*

vestigação particular. Longa
prática, e amplas referências.
Av. Rio Branco, 108 s| 210 —
Tel.: 22-8727.

Impotência
Doenças snxuais crônicas, pré-

nupcial, atraso do desenvolvi-
menlo, tratamento rápido. Or
Augusto Marques. Radioscopia.
Consultas 8 às 20 horas. Sába-
do e feriado até às 18 horas.
Cartas e Informações telefones:
22-7481 e 32-6671. - Rua Ria
chuelo, 386 — Rio. 

' 
(P

. Pessoa qu» viaiou num táxi,
dia 12-10, quarta-feira, por. vol
ta das 19 horas, da Praça Mauá
para o Leme, esqueceu no in-
terior do aludido táxi, um em-
brulho contendo vários do-
cumentos particulares da FIRMA
IND. COM. • METAIS MAC ÍA-
REN LTOA. inclusive, fotocópia
de contrato social, fichas de
empregados, folha de paga-
mentos, correspondência tro-
cada com cliente etc.

Tratando-se de documentos
que só têm valor para a firma
em .questão, pede-se ao motO'
rista daquele táxi ou a quem
encontrou o referido embrulho
a gentileza de devolvê-lo è
Praia do Caju n.° 10 ou tele-
fonar.cl urgência para 48-4314.
SERÁ BEM GRATIFICADO. (P

AERO WILLYS - Compro, paga-
mento i visla, de 1960 a 1965.
Favor tel. 22-4229 ou 57-5736
(comprando p|_meu uso).
ÃERO WILLYS - Compr» uni
aborrecê-lo, atendo com hori
mareada seu domicilio. Paqo mi.
ximo hoj* am dinheiro. 38-3891.
AUTOMÓVEL X Dinheiro - Re-
jolvo ho[e. Pagamento até1 10
meseslj Sr._Onveira_^48-3975i_
AUTOMÓVEIS -Compro, pago i
vista ainda hoj» mesmo, batidos
ou precisando d* reparos. Teli
fon._ 37-3798. ^fou a sua casa.
ÃERÕ WILLYS 62 e 60 belíssimo
estado. Gordini 64 e 65 div. c6-
ras. Volkswagen 65, 64, 63 0
62 em ótimo estado. Todos equi-
pados com rádio, capas, etc. Rua
fiarão de Mesquita, 174, telefo-
ne 48-2581. _
AERO WILLYS 66 p| faturar_ c|
garantia e revisões preço à vista

AERO 61 — Vendo ou troco por
carro americano ou nacional. Dou
volta ou recebo — Av. Guilherme
Maxwell, 445, Bonsucesso. Tel.
30-2028 - Santana ou Heleno.
AERO WILLYS 61_- Capas nspa,
rádio, tranca, reforço, carro par-
ticular de trato. Preço 2 750. R.
Barala Ribeiro 207 ap. 302. Acei-
to troca. _ •
AERO WÍÜYS" 60 - Vendo de
particular p| particular, transfor-
mado pl 62, forração original —
Negócio à vlsta — Rua dos Araú-
|os, 39. ¦¦
AERO 63 — Único dono, apenas
32 000 km rod., excepcional es-
tado. Entr. de CrS 2 500 e o
rest. a longo prazo. Rua São
Francisco Xavier, 30-A.

AERO WILLYS 62 o mais novo
da GB. Vendo ou troco. Subur-
bana,_9 991 A e B ,- Cascadura,
AERO 63 — Vendo ou troco por
carro pequeno, equipadissimo. —
Estado de zero, facilito. Rua Bo-
livar, 125-A.
AUTOMÓVEIS - Compro Volks
sedan e Kombi, Aero WilIYs Ru-
ral, Simca. Pago à vista carros
em bom estodo. Tel.: 22-0062 -
René. ______„____
BELCAR Sedan e Vemaguet 60 a
66, Volks 55 a 65, Simca 61 a
63, Aero 60 a 66 etc. Desde 1 100
mil. Todos 100% revisados e
equips. O saldo no plano que
V.S. desejar. Troca-se, Rus Con-
de de Bonfim, 40.. 

DKW VEMAG - Antes.,
de comprar é de seú.
interesse visitar Gávea.
S.A. — Rua São Cle-
mente, 91, Botafogo —
Tel. 46-1414. , (B:

BUICK 42 - Particular, vondo
600 mll. Tel. 49-8714,

AERO 63 - 2 600 - Otimo. es-
lado. Prego 4 300 000 — Acei-
to Kombi. Financio — Av. Ro-
berto Silveira, 862 — Nova
Iguaçu^
AUTOMÓVEIS a prazo sem fi»
dor — Volkswagen 1965, Aero
Willys 1965, Gordini 1964, Kom-
bi 1962, Volkswagen 1961, Go'
dini 65 de.-praça, Dauphine 196(*
Longo prazo, planos flexíveis •
Medeiros Automóveis, Rua Sãr
Francisco Xavier, 254, em frent*
ao Colégio Militar.
ÀERO'WlLLYS 65 e 64, superequi'
pados em estado de OK. Troco
e facilito, Rua Conde Bonfim n.°
577-B - Tel. 58-6769.

MAQUINAS de escrever e somar
a partir de 60 00 - Preço especial
para revenda. Av. Rio Branco, 9
s| 317.
PRANCHETA luminosa p/ desenho
cl pertences p singraria. Vendo
pi iel.: 31-2835, chamar Seixas,
somente 8 às 12 horas.
VENDO mesa grande de escrito
rio clara, moderna e gravador
portátil importado, tudo 130 mil.
Visconde Inhaúma, 58j607.

MAQUINA de cortar frios Filizola
mais 2 vitrinas. Vendo urgente
para desocupar lugar. Rua Ronald
de_Carvalho^n^l54-B -ILIdo
REGISTRADORA Viugin,' vende-se
em perfeito estado. Dé cupon
e detalhe Rua dos Diamantes,
947 — Rocha Miranda,
VENDO um gosômetro de ace,
tileno, tipo White Martins, _ capa-,
cidade 6 quilos de carboreto —
Rua Noronha Santos, ,141 — Es-
tácio.

Partos

BOA Compra, boa troca e bom
negocio o amigo fará adquirin-
do um Vemag novo na Texas
com todas as garantias, Visite-
nos a Av. Atlântica esq. da Rua
Djalma Ulrich no Posto 5 e Rua
Conde de Bonfim 40-A, onde en-
contrará milhares de planos adao-
tiveis ls condições que V. S.
pode ou deseja comprar. Acei-
tamos seu veiculo usado como
parte de pagamento

DKW — Compro sem aborreci-lo.
Atendo hora marcada em teu do-
micilio. Pago o máximo hoje «m''
dinheiro. T.l. 38-3891.
DKW — Compro, pagamento à
vista/ cam. ou sedan. Favor tel,
22-4229 ou 57-5736 (comprando,
p] meu uso). «^ ,-
DÃÜPHÍNÊ - Compro s.m abor-
r.cê-lo. Atando hora marcada em
sau domicilio. Pago o maxim» .
hojeem dlnhllro._ Tal. 3WB9J. .
DAUPHINE 62 - Vende-se Ru»
24 de Msio n.° 29, galpão 2 —
Perfeito estado geral, 29000 lc.
real rodado. '-r

Cr$ 9 550 000. R. Júlio do Car-
mo, 94. Tel. _43-8430_el_ Soares.
ÃERÒ~ WíilYS 196Ò - Lindo «7-
ro facilito em 10, 15, 20, 25 ou
30 meses. Entrada desde 900 000
— Av. Almirante Barroso, 91-A.
Tal.: 4216138.

AERO WILLYS ,1965. Equipodo,
Pouquíssimo rodado. Nôvo. Ven-
do, troco e facilito, Rua S. F. Xa,
vier, 398; Tels.i 34-7743 » 28-3776.
AERO WILLYS 1964, 1965 e 1966

Excelentes, superequipados, con<
servadfssímos. Troco ou facilito.
Rua Conde Bonfim, 66-A. - Tel.
34-9909.

CARROS Vemag novos, modelos
66, com as mais lindas cores,
agora lançadas na Texas, na Av.
Atlântica, esq. da Rua Dialma
Ulrich ou na Rua Conde de Bon-
fim 40 ondo V. S. encontra-
rá planos Inéditos ha Guanabara
adaptáveis àt condições que de-
seja comprar. Certífíque-se.

AUTOMÓVEIS - Compro, pago á
vista, negocio rápido. Tel. 25-4118
— pjadamentc,_das 8 ás 18 horas.
AERO WÍLLYS 1962, 3.» série,
estado de nôvo. Pouco uso. Úni-
co dono. Forr. couro, rádio, tran-
ca. Vendo ou troco. Barão de
Mesquita n. 129.
AERO WILLYS 1963 - Azul-notur-
no, forrado a couro. Equipado cí
rádio, tranca e capas de napa.
Rua Voluntários da Pátria, 48
Sr, Costinha^

Casa de Saúde "Buarque ll-
ma", interna para opuraçõos,
repouso, preços módicos. —
Tratar_Dra. Yeda. Tel.: 48-9051.

DÍVERSÒS_
ÍRÀNSFeTÉ-SE uma rifa 

"de 
um

carro Oldsmobile de propriedade
de Nylson Barreto Neves que era
para correr no dia 15 de outubro,
fica a mesma para o ano de 1967
em data ainda não msreada —
a} Nylson Barreto s.

TELEFONE 32 - Transfere-se -
Tratar 25-1517.
TELEFONES 25 ou 45 - Compro
um ligado, pago adiantado ati
CrÇ 1400 mil, sem intermedia-
rios. Tratar c/Araujo, na Rua Uru-
guaiana, 116, sala 808. TtUfono
43-7274, das 8 às 17 horas

CETEL — Vendo telefone estação
90, 91 e 99. Tratar na Rua Boi-
peba n. 113, ponto final do ôni
bu5_ Bonsucesjso^— M. H.
PRECISO ,"27 ou~47"para"~m.ü
uso. Tratar Queiroz — 52-0837 ou
32-Q979.. -

H_-ti.f.t qb_ o «i 1/ nom.
TELEFONE - Troca-se estação 22
por 37 ou 57 urgente — Motivo
de mudança — Tratar pelo tel.
52-1923.
TELEFONE 37, 57 ou 36. compro
urg. tratar até 17 horas Av. Mal,
CSmara, 271 - sala 1 104. Sr,
Torres, tel.s 22-8978.

Âsfrabn
Legítimo, alemão, pronta entrega

RAMMÉ S.A.
R. Miguel Couto, 105, s/225

Telef. 43-3427

DECLARAÇÕES E
EDITAIS

Declaração
A firma Antônio da Cruz-Bar-

beiro, estabelecida à Rua Per-
nambuco, 451, na cidade do Rio
de Janeiro, GB, inscrição
D.R.M. n.° 152 152, declara que
se acha extraviado o seu li-
vro de Compras n.° T, desde
de 12-10-66, quando perdeu-se
no trajeto da Praça Tiraden-
tes para Rua Santa luzia n.° 11.

Rio de Janeiro, GB, 13 de
outubro de 1966 — a) Antô-
nío da Crui-Barbeiro.

AERO WILLYS 1965 - Azul-cre-
púsculo, equipado, com tranca de
direção, rádio e calhas, teto gelo,
Financio até 18 meses — Rua Vo-
luntários, da Pátria, 48, Sr. Cos,
tinha.

AERO WILLYS 1964 - Vendo úni-
co dono, superequipado, um car-
burador, azul atlântico. Aceito tro-
ca e facilito — S. Francisco Xa-
vler,_40O.
AUSTIN A-40, único dono. O mais

DAUPHINE 61, últ. série, 1650
mil cruzs., única dona, nunca ba«y
teu. Av. Atlântica, 928, ep. 810. ,
Teresinha. •'•
DKW - VEMAGUET - BEICAR-
- 0 KM. Vendo, trote • finan? -
ci» até 24 meses. Entrada par*
calada. T.l.fon.t: 22-5302 -
52-8465. 2,
DODGE 1951 mecânico particular-
bom estado. Ver Rua Almirante,.
Baltazar 435. Hospital. Sr. Ota..
vio. / ¦---¦

CHEVROLET 38, em ítimo estado,
re$o barato,
argas, 2796,preso barato. Ver na Ãv. Pres,

Vi
COMPRO carros nacionais, s6
conhecendo a precedência, pago
o melhor preço da praça à vista
e na hora - 25-3953.
COMPRO seu carro iem aborrece-
Io. Vejo am sua casa cem hora
marcada • pago ainda hoje am
dinheiro. Te). 38-3891 
CARROS - Diversas marcas. Ven
do, troco, facilito. Aceito como
parte de pagamento, televisão,

nôvo da GB. Troco e facilito, Rua geladeira, lambreta,. terreno etc,
Ubaldinp do Amaral, 64 — Centro. (jua Emílio de Menezes, 301. Pie-
ÀERO WILLYS~260O7 63 -" CrS dade. Tel. 29-9424. Soares.
1 980 000, gelo, capas napa, ra-
dio, belissimo, rigorosamente no-
vo. Saldo a comb. Troco. Rua praça  -
São Francisco. Xavier, 342. Ma- minhonete — Rua Uranos, 865 —
racanã. Ramos.

AERO WILLYS ITAMARATY, esta-
do de nôvo. Vendo ou troco car*
ro menor valor. Tel. 32-7444 —
Sr. Brito.
AERO 60 — Rádio napa, ótimo
de mecânica, pneus novos, urgen*
te, 2 200. Av. Edisson Passos 87-A
— Euclides.

AERO WILLYS 1965 - Preto, for-
ração cinza, de um só dono, com
8 000 km., autênticos. Vendo —
Troco — Facilito. Rua Barão de
Mesquita, 174-C.
AUSTIN A-40 - 350 000, quase
nóvo. Morris 51, impecável.
Vauxhall. 51, novíssimo._ Saldo
comb. Troco. R. São Francisco
Xavier, 342. MaracanS.

Rio

Animais e Agricultura
ANIMAIS

TELEFONE - Troca-se estação 26 HOLANDÊS prelo e branco. Ven-
por 27/47 - Tratar D. Linda. T. do 4 vacas P.C., 5 bezerros P.C.
32-7389.

PERMUTA-SE telefone linha 45 por
outro Unha 47 — Telefonar para
52-3624.
PRECISO telt.:' 30, 23 e 43, ur-
gente, sem tnterm. Tratar diária-
mente, alé 5 horas. 22-8978.
TELEFONE 48 - liqado. Vende
melhor eferta. Dr. Rulh. — Tel.
274313.
TELEFONE 37 e 57. Vendo, Ins
crlção 17 anos, Hugo, 23-3578.
TELEFONE 22 - Passa-se. Dois
milhões. Tratar 42-8370. Sr
Jbrge.

TELEFONE particular, compro li-
nha 36, 37 ou 57, pago à* vista.
Tel. 47-7363.
TELEFONE. Vendo linha 34-54. Co-
mercial e residencial. Tel. 47-7363.
TELEFONE 45 -
23-9977 - Sr.

Preciso. Ofertas
Waldemar.

PASTORES ALEMÃES LEGÍTIMOS.
— Filhos e netos de campeões. —
Rua Manoel Macedo n. 380. Tel.
52-1384.

TELEFONE 46 — Troco por. outro
tíe estação 25 ou 45. Tratar tele-
fone 46-9066.
TELEFONE linha 30. Vende-se.
Tratar com o proprietário. Tele-
fone 30-7402.

VENDO telefone 22-57. Tratar
Newton, tel. 22-9951, ap. 1 510,
hoje, período das 9 ès 11 horas.

Recados
Telefônicos

Aceito com toda a responsa
bilidade. D. Helena telefone:
52-2775.

TELEFONE - Passo 49-7390
Tratar pelo mesmo. 1 900 000.
TELEFONE estação 49, passa-se.
Tel. 28-1761. Cabral.
TELEFONE 25-45 - Compro. Hugo.
23-3578.
TELEFONE CETEL 96, ligado na
Ilha. Vendo. Hugo 33-3578,
TELEFONE 30 - Compro. Hugo.
23-3578.

2 bezerros P. Õ. Todos com r*t-
gistros. Podem ser visto na fctra-
da do Guandu, 203, Santa Cruz.
Tralar tel. 38-3775.

VENDE-SE um cão pastor alemão
cl 6 meses, sem pedigree, Rua Sil-
veira Martins nfi 129, sp. 105. -
Tel. 25-9010.

VACAS GUERNEY puras no leite
e novilhas, vendo, e holandesas
vermelho e branco. Trata-se tet.;
43-0655.

CAO POODLER - Vendem-se fl
lhotes, netos de campeões, ccm
pedigree. Tel._26-3920.

Aviso à Praça
Nos editais Inseridos na* nos-

sas edições dos dias 8, 9 e 11
p.p., onde se Iè GEOTÉNICÁ
S. A. leia-se GEOTÉCNICA S. A:

Declaração
Iramyr Pereira Coelho, decla-

ra para os devidos fins, que
seu diploma de Técnico Conta-
bilidade, expedido pela E. T. C.
Amaro Cavalcanti, e,já devida-
menle registrado no M. E. C.
foi extraviado.

AERO 61 2a. série em impecável
estado de nôvo. Vendo Rua Cân-
dido Benicio, 12)9 — Praça Seca.
ÃERÕ .WÍLLVs-62 pretof particular— Vendo aceito oferta. Rua das
Marrecas 15, loja. Só até 11 horas
da manha._
ATENÇÃO ^-"Compro Volks, Aa-
ro, Simca; Gordini, DKW ete. -
Pago à vista, Vou em' casa -
Tal. 49.1357 - Jorge de » ii
1_?L k°r*'-:
AERO'WILLYS 2 60Õ ano 66 -
Pintura, estofamento • motor im
pecável. Ver na garagem — Rua
Constante Ramos, 34. Tratar apar-
tamento 402 — 2 córes, café e
gelo. Superequipado com rédio
e 2 alto-falantes, capa, inclusive
das portas) calhas de chuva et-
peciais, pneus novos, persianas,
carro com suspensão modificada
pelo ferreiro de Bonsucesso na
garantia, ótimo negócio, vendo
urgento somente a vista. Base
8 200 000. . xi.

CHEVROLET 46 - Chevrolet 36,
Ford 51 Part. Chevrolet 42, de
praça — Facilito e troco ppr_ ca

DE SOTO 1V52 - Otimo estado df
conservasão, 4 portas, 6 cilindros.
Vendo, motivo viagem. Ver • 1r«. ¦
tar no Rua SSo Luís Gonzaga, 601.
—jSr._ Carloc ]t '

DÕDGE 52 - Toda nova, 4 por."
tas. Vendo urg. base 2 500 mlr. -
Facilito e troco menor valor. Rua '
Taborari, 845-E — Bris de Pina: .'
DÕDGE 52, vende-se barato. Ver •
e tratar na Rua dos Tijolos, 121-

Piedade. ¦•"-.
DKW" VEMAGUET 63 - ótimo-•
estado. Ease 3 100, facilito parte.
Rua General Severiano, 56-A.
DAUPHÍNE - Compro mesnü
precisande de consertos; vow * ¦
domicilio • pago a dinheiro —,
Tels. 29-1731 do dit ou 344461
i noite. - -,-
DODGE UTILITE 51 - Vende-se,
Rua Repblica do Peru, 310, com

porteiro.

CHEVROLET 50, 4 pts. Vendo ou
troco. Rua Gen. Correia Caslro,
n.° 268-A.

DKW 58, 59, 60, 61, 63, 64-
Impecável estado geral. Vendo;
troco, finsnclo. Paim Pamplona-
n.o 700. ________.x

CADILLAC 1949 om excepcional
estado, vende-se, aceita-se parte
do pagamento em troca dt pia-
ca o taxi capelinha. Tratar Rua
Idalina Senra, 49 ou Tel. 34-1995,

AERO 66, Ok, faturado. Vendo,
troco por Simca ou outro me-
nor valor. Gonzaga Bastos, 166
- Tel.: 28-09341_
AERO 62 - Est. de couro, máq.
ret. inclusive comando e tucho
nôvo, impecável entr. I 800 e 12|
270. Tratar Augusto Severo, 292-A
tel. 52-8484.
AUSTIN A-40750 2 pts., e A 40
51 4 pts., máquina retificada, Cr$
500 mil, restante facilitado. Rua
São Francisco Xavier, 628.

CHEVROLET 40 - Praça, vendo
Rua Ana Silva, 14. Tel. 499 -

_ ÜHISESSHJi-
CORVAIR 60 — 6 cilindros, hidra-'mítico - 27-5002

DAUPHINE 60-61, Impecável es-
tado geral. Vendo, troco, finan*
cio. Paim Pamplona, 700.

JAGUAR 48, 112. Em bom'estado.
Facilitamos e trocamos ..com peque-
na entrada. Rua São Francisco Xa
vier, 628.

COUPE OLDSMOBILE 1953 - Hoi-
lydaY, 2 porlas, todo original de
fábrica.' Facilito. R. Afonso Pena
n.° 60-B.  _  
CÁMIÓNETA^FÕçdT 1 1948 -
Furgão, ótima para entregas, em-
placada, de carga, ;pneus novos,
motor etc. Vende-se ou troca-se
por Kombi, pago a diferença.
Ver na Rua . João Caetano, 69,
Tel. 43-8551 - Ytelr.

DAUPHINE 63, lindo, excelente.'.
Fac. c| 1 100. Troco. R. 24 dt' -
Maio, 19 fundos. 5. Fco. Xavier.-
Tel. 28£512; V-?l>r
DKW- Compro mesmo preci»*.'
do do consertos; vou ¦ demiti. '
lio o pago a dinhtiro — Ttl.
29-1738. __.. ._;,;
DAUPHINE 60 em 6timo estado,
forração napa 1 600 mil à vista.
Adolfo Bergamini, 184 fundos.
Tel. 49-9922.

TRATORES E IMPLEM.
AGRÍCOLAS
TRATOR CATERPILLAR
D2 — ,5U — Lâmina e
esteira — Vende-se 1
(um) — todo revisado e
em ótimo estado de
conservação. Ver na R.
João Pizarro, 228 — Ra-
mos — Tratar: Av. Pres.
Wilson, 165-Sala 1108
cl Sr. Walter ou Lélio.

TELEFONE 27-47 - Compro.
Hugo. 23-3578.
TELEFONE — Compra-ta um II-
nha 36, 37, 57. Tralar polo te-
lefone 42-8571. Negócio dirtto
com o proprietário.
TELEFONE - Passo" uma linha 57
sem Intermediários^ — 46-0134,
TROCÃTsÉ'iinha'52 parã~45 ou 2l
¦"¦ Tratar com Sr. Barbosa, 52-5043,
TELEFONE x SALA - Tenho es
tação 32, mas não tenho sata pa-
ra escritório. — Traiar a qualqusr
hora pelo tel. 32-0582-

Telefones
36, 37, 57

Compro um ligado, pago
adiantado até CrS 1 SOO mil,
sem intermediários. Tratar c]
Araújo, na Rua Uruguaiana,
118, sala 808. Tel.: 43-7274,
das 8 is 17 horas.

TELEFONE 42 - Cedo ou troco
por 28 ou • 27, 47. Eslá instala-
cio. no edifício Marquês do Her-
vai. Transfiro para seu nome. -
Tratar de 9 às 11 na Av. Copa-
cabana, 750, sala 305.

Petrópolis
olis,

TROCAS
BELO HORIZONTE
Tenho resid. em Petrópolis, Ia
locação, 2 qts., etc. Troco poroutra em Belo Horizonte — Inf.
prop. 23-2448, das 16 às 17 horas
— Fábio Barros — Também alu-

TÍTULOS E SOCIEDADES
AVES-OVOS -Aceita-se sócio
para atacado, bom movimento
contrato novo. Rua Magalhães
Castro, n. 214, Riachuelo,

reoorter
«JB ¦ ONze

EDIÇÕES DIÁRIAS

*

TITULO - Motel Clube de Minas
Gerais, quitado- Preco 160 mil à
vista. Tratar 428370. Sr. Jorge.

RADIO
míistca e tnjormaçào

JB

Companhia Nacional de
Navegação Costeira

AUTARQUIA FEDERAL

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.» 16/66
(Gêneros Alimentícios)

AVISO
Comunicamos aos interessados que o Edital acima se acha

publicado no Diário Oficial (Guanabara — Parte I), nas páginas
16 220/16 221, edição do dia 7 de outubro de 1966.

Quaisquer outras informações poderão ser obtidas na
Divisão de Compras (Av. Rodrigues Alves, 303), no horário
de 11 às 17:30 horas. .

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1966
LUIZ l. CARNEVÁLE

_ Chefe da Divisão de Compras.

Itaipava Country Club
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO ÜNICA
Os sócios proprietários e especiais do

Itaipava Country Club, pelo presente edi-
tal, ficam convocados, na forma dos arti-
gos 33, 34 e 35 do Estatuto, a comparecer
na Rua México, n.° 168 — 6.° andar, nesta
Cidade, na 3.a-feira, dia 25 de outubro
próximo, às 16 horas, em l.a convocação,
ficando a sessão aberta até as 19 horas, a
fim de, em Assembléia Geral Ordinária,
eleger o Conselho Deliberativo, com man-
dato de 1.° de novembro de 1966 a 31
de outubro de 1968. •

as.) CARLOS ROCHA MAFRA DE LAET
Presidente

AERO WILLYS 61, 62, 63. Ven-
do,, troco, financio. Paim Parn-
plona, 700.
AERO 63, lindo, equipado, exce-
lente. Fac, cl 2 000. Troco. R. 24
de Maio, 19 fundos. S. Fco. Xa-
vier. Tel. 28-7512. " .¦'_¦
AERO WILLYS 64 - C6r bege -
Equipado — Ótimo estado. Preço
Cr$ 5 500 mll - Borges de Me-
deiros, 83 ap. 101 — Telefone
47-26B6.

AERO 1964 - Estado de 0 km.
Troco Kombi ou Volks. Só teve
um dono. Base 5 100 mil. R. Au-
gusto Barbosa, 171. Tel. 49-8132,
AUTOMÓVEIS A PRAZO - Av.
28 de Setembro, 189. Tel. 48-8181.
Volkswagen 53 - 1000 000 -
Aero Willys 60, 1 500 000 - Kom
bi 63, 1 800 000 - Gordini 63,
1 500 000 - Jeep DKW 59, ..
800 000 - Gordini 65, 1500 000
-Dauphine 62, 1000 000 - O
restante a combinar. '

CITROEN 11 L. Vendo CrS ...
800 000, enxuto, forração tale-
ris etc. Campos Sales, 118 -
34-8155 - Josí Carlos. 

DKW VEMAGUET 63 - Carro. d»._
fino trato, toda equipada 3 600.-,
R. Aníbal Benévolo, 97 — Tel.-,.
32-45P3.

CADILLAC conversível 53 - 100%
de máquina e lataria, perfeito es-
tado de conservação. Pequena en-
trada e o saldo a longo praio.
Auto-Prazo. — Conde de Bonfim,
645-B. Tels.: 38.1135_e_38.2291. _
CHEVROLET"l950 - 4 portas, to-
do recondicionado. Facilito. Rua
Afonso Pena, 66.

DKW TAXI 65 - LubrT->
matic, excepcional está-V
do, pronto para traba-.,
ihar. Vendo à vist?:
6 500 mil. Rua Uruguai;
319. Tels. 38-7842 e .'v
49-4820. Monteiro, 'lyf.

AERO WIllYÍ 63 - Vendo úl-
tim* sírio, equipado, em estada
d* nove — Carro para pessoa
d* fine gísto — Tratar cem. De.
na Teresa pelo telefone 48-7371
AUTOMOVEI - Ad- no Leblon.,
Troca-te ap. pequeno de frente
em construção adiantada — Ver
na Av. Ataulfo de Paiva, 319,
ap. 301 e tratar tel. 34-2699

AUTOMÓVEIS - Nüo comprei
Não vendai Não troque o seu
carro sem visitar a firma qua
tornou um símbolo de bem servir
-TEXAS - Dauphine 60, 61. 62
e .63; DKW Vemag 62, 63, 64,
65 e 66 OK. Belcar e Vemaguet:
Gordini 62, 63 e 64: Simca Tu-
fão 64 e 65; Aero Willvs 63 e 65;
Volkswagen 59, 60, 61, 62. 63,
64 e 65 e muitos outros c] en*
iradas e prestações de acordo com
seu orçamento — Visitemos sertr
compromisso — Rua SSo Francisco
Xavier, 342 — Maracanã.

AERO WILLYS 1965 - Unico do-
forração couro vermelho,

tranca, rídio, pára-choques 7 300.
Tel. J7-8881._
AERO WILLYS . km, 66 .- VÍ
rias côres. Financiamento até 30
meses. Av. Mem de Sá, 154.. Te-
lefones 52-0561 e 22-6231.
AERO 63 -Ótimo
estado. Facilito. Rua São
Fco. Xavier,' 189.
ANGLIA e Prefect. Bom estado
Base a vista, 450 000. Fac. com
CrS 250 000. Rua 7 Q. 19, casa
23' Guadalupe_com Sr. Julio.
ÃÊRO ou Volks — Troco por jóia
de peças para automóveis, c| tel.
e mercadorias. Rua General Poli-
doro, 24-A. Tel. 46-1421 - FER-
NANDO.

AERO 63, excelente estado, único
donor qualquer -prova, 4 300 à
vista, troco e fac. c| 2 100 ent
saldo 18 m. R. 24 de Maio 316- 48-2701. .

CHEVROLET - Mec, 6 ell, 2
pts, ano 51, máquina . 100% —
2 1Õ0 à vlsta. Tel.: 52-9153, das
11 às 14 horas. ¦
CHEVROLET 1954 - Emplacado na
praça. Rua Santana em frente a
igreja, ao lado da bomba, Sr.
Lourenço

DAUPHINE 63 e/rídlo - Band»
branca - Mecânica 100%, 1 000
de entrd. 18 x 150W0 -.AW'..
Atlântica, 1 536-A. Tel. 36-1323.
DKW VEMAG 1965 - Emplacado
praça, novinho, equipado. Entr.
4 500 - Av. Princesa Isabel, 384

ci 22.'_!í_Éi_r-J7-:7^i.

CHRYSLER 53, melhor oferta, ba-
se 1 250 000, 4 pt., part, rá-
dlo. Ver hoie e amanhã, de 9
às 12h, Mariz e Barros, 775,
fundos, na colchoaria

DKW VEMAGUETE 1962 - Impe.,-
cável, 6tlma de tudo, pneu» no-í t
vos, rádio, pintura nove —, Rua;.
Professor Eurico Rabelo, 105, lof
Ia F - Tel. 48-9442. ' ¦':

DKW 1960, ótimo estado, equi-
pado, vendo n» Rua Bento R1-"
beiro 82. Tel.: 43-3752 - Çar;'.
doso.

CITROEN 54 — 11 L p. novos,
rádio, todo em bom estado. Rua
Maria Amálla, 394. Tel. 38-5912.
CADILLAC 57, ótimo estado,
pts., sem coluna, bateria, forra-
cão, tudo 100%. R. Uruguai 248

38-5128.

AERO 64 superequipado, . nôvo
com 16 mtl km, azul, um só dono.
R. Dias da Cruz, 160 - 29-4495
o dia todo.

CHEVROLET 48, ótimo estado
1 300 000, bateria, forração, tudo
100%. R. Uruguai, 248 - Tel.:
38-5128.

AERO WILLYS 1960 - Estado de
0 km. Vendo c/ Crí 1 500 de en-
trada e saldo até 15 meses —
Rua Real Grándeze, 238-B — Tel.
26-9992.
AERO WILLYS 63 - Superequi-
pado, carro de fino trato. Parti*
cular. CrS 450 mil. Rua Julio do
Carmo, 244 - 52-4210 - Sr. Be-
zerrá,

AUTOMÓVEL — Antigo, compro
barato. Pago com objetos, radio-
Ias, rádio, encerad. etc. 23-6292
— Túlio.

ALTA OPORTUNIDADE - Na Rua
Ceará- 131 (esq. S. Francisco Xa«
vier). Temos carros estrangeirai
(Chevrolet, Dodge, Plymouth,
Hudson, Studbaker, vanguard etc.
etc.) a muitos nacionais (Dauphi-
ne, Simca, Aero etc. de 1960 a
1963) para vender a preço baixo
e com desconto grande para lote.
Aproveitem — Temos ate 180 mil
ò vista.

DAUPHINE 60 a 63, Gordini 6?
e 63, Volks 59 a 65, DKW V«-í_
maguet e Sedan 60 â 63 «te.»
desde 700 mil. Todos 100%'*'
visados e equips. Saldo no plã*
no que V. S. dese|ar —Tro.-
ca-se- Rua Conde de Bonfim 40.-
DKW VEMAGUET 63 -. Otima'
estado. Troco • finsnclo — Real
Grandeza, 193, loia 1 - Abert»;
atí 20 horas. _;,

CHEVROLET 39 - Otlmo estado,
4 pts., mecânica, bateria, forra-
çâo, pintura, tudo 100%. Rua
Uruguai, 248 - 38-5128.
CADILLAC Presidencial c| er un-
dicionado. Vidro separação, ca-
deirinhas, carro rara. Unico a
venda. Novíssimo. Ver Gen. Ar
ligas, 340 - leblon.
CRYSLER SARATOGA 1957 - Au-
lomítico com ar condicionado, co-
mando de botões. Vende-se. Ver
e tratar na Praia do Flamengo,
322, Edificio "Flórida" - Com
Sr. Armindo. _[

AERO WILLYS 65 - Nô-
vo. Financio. R. S. Fran-
cisco Xavier, 189. 
ÃÊRO 65 — 5 marchas, pneus
ótimos, mecânica a qualquer, pro-
va. Est, de couro vermelho c/
rádio e tranca. 6 600 à vista —
3 OOO de entrad. Av. Atlântica,
1 536-A. Tel. 36-1323^
AERO WILLYS - Compro em
qualquer estado. Negócio rápido,
i vista, a domicilio — 57-0222.

AERO 60 a 66, Simca 61 a 63,
DKW Vemaguet e sedan 60 a 66,
Volks 55 a 65 e muitos outros,
desde 1 100 mil. Todos 100% re-
visados e equipados. Saldo no
plano que V.S. desejar. Rua Con*
de de Bonfim; 40. .

CHEVROLET 1961 eompletamen-
te novo. Meconico, 6 cilindros, 4
portas. Documentação 100% de
embaixada. Vendo barato ou tro-
co por carro nacional. Teletone
37-2768;
CHEVROLET coupé. 41 -; 100%
nova. Vendo, troco e facilito. —
Rua 24 de Maio, 456. Tel.: 
29-1400 - Luiz.
CÍÍROEN 48' — 100%. Vendo,
troco e facilito — Rua 24 de Maio,
456. Tel.: 29-1400, luiz.

DAUPH!NE~63, uma jóia, eupertv
quípado, câr marfim. Troco e-lux
cilito, Rua Conde de Bonfim 0,"¦¦,_.
577-B -JeJ._j>8-6769._____^_,.
DKW~963 — Vendo em estado
de nova, equipada. Facilito*. Sao-uV
Francisco Xavier, 400. ¦ .- y>
DKW VEMAGUET 62 - 100% do
máquina e lataria. Perfeito «stado.,
de conservação. Pequene ontrado-
e saldo a longo prazo. Auto-Pra..
zo - Rua Conde de Bonfim n-»/
645-B - Tels. 38-1135 e 38-2291...
DKW Vemag 1960, têde »rii«S"
formada para 1962, em duas^cS-,-
res, em estado maravilhoso. Ven-,
do, troco, facilito. Rua Berao-d»^,
Mesquita, 174-C. '__ ^y_*-
DKW Vemaguete 1962, pintu™,;
pára-choques, pneus, novoi.'Ven->
do, troco t facilito. Rua Barão,--
de Mesquita, 174-C.

AUTOS ALUGUEL - Volks, Dau-
ohine, Gordini e Vemag. Desde
1 600 mil. Temos desde 200 mil
mensais. Troca-se pelo justo va-
ter. Rua Conde de_ Bonfim, ^40^
AERO — Itamaraty 1966 c/8 mil
km na garantia, côr cereja, novo,
troco nacional menor valor e fac.
R. S. Fco. Xavier, 400 - Tel.
48-5476.

COMPRANDO, vendendo ou tro-
cando lembre-se que só a TEXAS
lhe oferecerá o melhor negocio
da Cidade — T6das as marcas na-
cionais e grande variedade de
estrangeiros — R. São Francisco
Xavier. 342 — Maracanã.
CITROEN 1949 - 1 200 mll. Rua
Pereira Lopes 49, ap. 101, carro
para pessoa de gosto, qualquer
prova. 

'

DAUPHINE 1963 - Em espeta.:
culer ettado de conservação, :v»iv£
do cl I 000. de entrada ou tro.-;
co. Rua Haddock Lôbo,.320. -,

DAUPHINE 61 ult. série carro do'--,
mecânica garantido, vendo *00I'_.
e 12 de 160. Tratsr Augusto 5ei<_.
vero. 292-A. Tel. 52-8484. . ¦;.
DÕDGE 52 - 100% nova. Vendot,'
troco e facilito - Rua 24 de Maio;,
456^ JeU 2W400;_luir. £%
DODGE UTILITY 5. 100% nove, -
vendo, troco e facilito. Rue 24,
_t. M.io. 456. Tel.: 29-1400. Luiz.:
DKW sedan 61 em bom estado —*¦
Vendo à vlsta 3400 ou 1450
saldo a combinar. Tel.: 38-5302. -
Afonso de 12 às 14 hs. Hole.ry
amanhã. -...-'
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... Na GASTAL agora é assim: AERO WILLYS e GORDINl em 24 meses SEM PARCELAS intermediárias
DODGE UTILITY 51 - 100%, no-
va, Vendo, troco ou facilito. Ru»'24 da Maio, 456. Tel.i 29-1400,
lulz. _\
OAUPHINE E GORDINl - Todos' os anos e cores — Entradas a par--..Ir de 690 000 — Trocamos dando
<o (usto valor ao sau carro. Rua
São Francisco Xavier, 342 — Ma-

t racanü..
DKW VEMAG 1001, 64 o 65 -

•1.980 000 Belcar a Veinaguot qua-
se novos* equipados. Saldo a com-

,blnar - Troco. R. São Francisco
.Xavier, 342, Maracanã.

FISSORE 64-65 superequipado, est.
excepcional 6 950 mll a visto. R,
Conselheiro Agostinho, 159-A.
FORD FALCON 60, -timo" estado.
Ver c. Alemão, R. Dona Isabel n.
6. Garagom. jj

•DAUPHINE 61 equipado c| ridio,
capas ele, o mais bonito do Rio.
,900 e 150 p| môs ou .. vlsta pl
,m. oferta» Dom Meinrado 37, de-

¦ pois de 8 horas - 48-6932.
DKW Belcar 61, ólimo ostado,

.qualquer prova, 2 980 i visto,
.'troco e foc. c| 1 400 ent. saldo

18 rn. R. 24 de Maio 316 -
48-2701 

! DKW Belcor 63, realmente Impecá-
(vel, motor na garantia, nunca ba-

teu, 4 050 4 vista, troco e fac.
cl 2 200 ent. soldo.18 tn. R. 24
de Maio 316 - 48-2701. '
DKW Belcar 1001 64 - Otlmo
estado — Ridio etc — Vendo ou

.troco Volks 65 - Base 5 200 -
Renato - 30-3906.
DAUPHINE 1963 - Ult. série,
motor nôvo c/gerentia oté março"67, est. de nôvo, troco e fnci-
lito. Rua S. Francisco Xavier, 400
Tel. 48-5476,
DAUPHINE 61, todo nôvo. Troco
ou financio com 800 mil de en-
trada. Av. Suburbana, 9 942 -
Cascadura.
¦DKW 59 - VEMAGUET, riquíssi-

mo estado, Pequena entrada. Tro-
lito. Cerqueira Daltro, 82, pôsto,
em Cascadura,

FABRICAÇÃO Vemig paro a pra-
ça á longo prazo sem fiador,
completamente emplacados a com
taximetrõ. Tratar na Av. Atlontl-
ca esq. de Rua Dialma Ulrich.
PSsto 5 e Ruo Conde de Bonfim
40. Vendai por Intermédio da
Novo Texas.

FISSORE 66 — Pouca rododb. Tro-
co e finando. Reol Grandeza
n. 193, loia 1. Aberla eti as
20 horas.
OORDINI — Compra sam abor«
raci-Io. Atando com hora mir-
cada •m nu domicilio. Pago
mixlmo hoj. am dlnh.lio. T.l*-
fon. 38-3891.
GORDINl '— Compro. Pagamento
i visto, do 1962 a 1965. Favor
telefonar 224229 ou 57-5736 -
(comprando para_meu uso)'
GORDINI - Carros revisado» pa-
ra pronta entrega. Entrada desde:
63 - 900 000; 64 - 1100 000 -
Saldo am 10, 15, 20, 25 * 30
mesas. Av. Almir.nl» Barroso, 91-
A; T.l.t 42-6138.
GORDINI 63, lindo, equipado,
excelente. Fac. 

' 
c| 1200. Troco.

R 24 de Maio, 19 fundos. S.
Fco. Xovior. Tol. 20-7512.
GORDINl 62, 63, 64, impecável
estado geral, vendo, troco, fl
nancio. Paim Pamplona, 7C0.

JK-61 ' — Completamente equipa-
do, painel italiano, rádio Blau-
punkt, rodas cromadas* pneus
clnturados marrom metálico, van-
do, troco, facilito, pequena pnr-
to. Av. Suburbona, 122. Tel,
28-7288.
JK 63, astado da nSva. Equipa-
do. R. Di» da Rocha, 60, ap,
901. T.I.: 57.9503, Sr. Armldo,
JEEP 60, DKW 1 595 000 à visto
Av. Atlântica, 928 op.'810 - Ta-
rezlnha.
JK - PINTURA METÁLICA. -
Vendo com 3 milhões de entra-
da — Aceito carro americano em
troca • o restante financiado —
Var na Rua 24 da Maio n. 254.
—. Telefonar para 4S-O907 — Sr.
Paulo.
JK 1961 - Mais bonito do Rio,
c| vitrola, rad, Motorola, rodos
cromadas, pneus clnturados. Vale
a põna ver. Vendo, troco, facili-
to. Rua Bario de Mesquita, 195
Jaymo.
JÊEP ano 60 a 62, compro parameu uso em bom estado, c/
I 000 000 de entroda1 e saldo a
combinar — Tol. 25-9056 du
52-1269L_ ;__ ¦____ ____
JEEP CANDANGO 1960 em ótimo
estado de nôvo. Preço 1600, ur
gente. Rua Barata Ribeiro 254.

MORRIS OXFORD 51 - Bom es-
tado. Vendo, troco e financio —
Av. Suburbana, 9 942, Coscodura.
MERCEDES BENZ 220-S, dnzo gra-
fito, forrado couro, excelenta és-
tado conservarão, pouco uso —
Aceito iVOLKS parte pagamento.
Av. Copacabana, 454 op. 802.
MERCURY 51 de praça, s| táxi.
Cr$ 800 mll. Aceito troca a facll.
rest. R. Sio Fco. Xovior, 62B.
MORRIS MINOR, 50 conversfvol.
No astado facilitamos a trocamos
com pequona entrada. Rua SSo
Froncisco Xavier, 628.
MERCURY Coupé 48 - Ridio do
tecles, estofado em napa, tapete
de veludo, pneus novos, óleo 30,
tranca direção etc; o mata nôvo
da Guanabara. Vendo W vtsta, fa-
cilito parte ou troco por carro na-
cional. R. Cindido Mondas, 215
- 108 - Glória. Tel. 52-0294. Dno.
Màrlza. -
MORRIS OXFORD 52 - Bom de
pintura e forra, 4 p. novos, me-
canico 100%. Ruo Marls Ami-
lio, 394. Tel, 38-5912.
MERCURY 1950, coup6, 2 portas,
2 cores, equipado, otlmo astado,
vendo na- Rua Bento Ribeiro 82.
Tel.: 43-3752. Cardoso.

GORDINI II, 0 Km,66 - Vá
rias cores. Financiamento ate 30
meses. Av. Mem de Sá, 154.
Telefones 22.231 e 52-0561.

JEEP 60 - Azul atlontico, p/
choques e dobradlças cromadas,
6 p. novos, mec, ótima capota
nylon nova, financio c/ 1500,
troco carro, menor valor — Av,
Maracanã,-640.
rÉEP~WÍlLYS 62 - ótimo estado,
2 200 ou troco por Dauphine Av.
Edisson Possos, 87-A — Tiiuca —
LOURENÇO.  '

GORDINI 63 - Cor bordeaux com
 rédio, tranco, copa com 29 000

DAUPHINE 61, trensformodo" em km rododo, 100% conservodo
-Gordini, lataria e mecânica 100
, por cento. Vende-se por 1 950'mii cruzeiros, facilito-se. Rua Mu-
jifilz Barreto, 34, op. 401. Atrás

da Serra. .
DKW BELCAR 59, excelente de

-máq.í pneus novos, lat., estof.
ate. 100%. >¦ Equip., rédio, reló-
gio. Praia de Botafogo, 360,
Oport. 209.
DKW VEMAG 62 a 63, 1 290 000

-Belcor a Vemoguet, quosa novos,
equipa. Saldo a comb. Troco. R.
São Francisco Xavier, 342, Moro-
-.-cons.
DKW 61, Douphine 61, Rural 61,

-Gordini 64, Simca 61. Entrado o
bortir de 800 000 - Ruo Sousa
Berros, 15, Eng. Nôvo. Aceito",. trocai.
DODGE 52 Coronel particular vdo.
urgente; -4 portas, 6 cilindros, im-
pecável seu estado. Preço 1 500
aceito 1 OOO de sinal e 500 mil em
duos vezes 29-3750. das 8 às 12
horas — J. Soares.
DKW VEMAGUET 63-64 - Vendo
.40 mll rododo c| rádio a capo
1 800 sinol, 200 mensal, ou tro-
co no Volks - 52-7720. •

DKW VEMAGUET 64, última sé-
• ria, 1001, único dono, vendo ou
troco, facilito. Rua Haddoclc LS-
¦bo, 335.
DKW VEMAGUET 64 - 1001, su-

Çer 
nova, equipado. Ac. troca,

ei. 52-5934. Av. Mem do Sá,
173. -

GORDINl 63 - 100%. Posso con-
troto faltando 8 prestações d»
140 mil por 1 900 mll, Telefon.
57-4355.

DKW — Jordineira, côr vinho.
Transformado p|64 a mais lin-
.do, vendo 3 000 a visto, Av.
^Gomes Freire, 176 s|902, estudo
¦TROCAS. 
DKW BELCAR 63, em ótimo es-
tado com 39 mil km, com rá-
¦dio a capas, vendo só a visto
U_do_Mschodoi_n.£_8_ap1_607.
DKW Vemoguet 1Ó01, 1964, sério
«special, carro de fino trato.
Otimo preço A vista. R. Prof,
Gestão Bahlana, 90. Copocabano
DAUPHINE 60, equipado, ridio
ate. 1 600 000. Rua Lib.rdada, 23
— Sia Cristóvão, prox. da Con-
«ala.
•DAUPHINE 61, Rural 61 4x2, Gor-
dini 64,, Simca 61, DKW 61 se-
dan. Ent. a parlir de B00O0O. R.

-Sousa Barros 15, Eng. Nôvo. Ace!-
to troca.
DKW 53, tipo (ordineira, bom es
tàdo. Vendo ou troco. Suburba-
na, 9 991 A a B - Coscodura.
DKW 62 - VEMAGUET, estado
dn nova, 39 000 km, único dono,
5 pneus novos. Troco ou facilito
com 2000. Rua Bolivar 125.
DKW 63 — Vendo um com motor
10 000 km, estodo perfeito, todo
equipado, facilito parte, aceito
troca..-Rua Bolivar, 125-A.
.DODOE 52 — Coranet — Vando,
uso pariteular em excepcional
•stado de conservação equipado,
ef.rtas 6 vista. 1 950 mil. — Tal.
46-0475.

Vondo urgente por 2 780 000
vista.

GORDINI 65 - Empla-
cado na praça. Vendo.
Rua São Fco. Xavier,
189.
GORDINI 64 - Vendo por bom
preço ,_R. Souza lima, 363.
GORDINI 1964 - Bordeoux, rá-
dio. tranca, refôrc.0. Prejo 2 560.
Rue Barato Ribeiro, 254, urgente.
GORDINI 1964 - Renoult 1 093,
lindo carro, equipado, entr. Cr$
1 800 a 12 de 180 - Av. Prin-
cesa Isabel, 386, cl 22, sob. -
57-7039.

KOMBI — Compra sam aborrece-
Io. Atendo com hora marcada seu
domicilio. Pago máximo hoie em
dinheiro. T.l. 38-3891.

GORDINl 63 - Rádio, máquina,
susp., lataria, forração impecá-
veis. Vendo a visto ou facilito
pl pessoa Idônea. Haddoclc Lâbo,
175, op. 201 - Tel.! 28-8693,
único dono. '¦ ¦ .

KOMBI 63, boa. da tudo, equipo
da, facilito e troco por carro de
menor volor. Desembargador Isl
dro;_145, ap. 306. '• 

_
KARMÀNN-GHIÀ~66 - Vendo no
estado, nôvo, rádio, ver com
Amorim no estacionamento e Rua
Chile, esquina Largo da Carioca.
Bomba de gasolina. -'_" 

'

GORDINI II 66 - Azul. Total-
mente na garantia. Troco carro
nacional, 4 900 à visto. Financ.
prest. 250 000. Tel. 38-0397.
GORDINl -Teimoso 66 - Posso-so
o contrato por 3 milhões, todo
equipodo, incl. rádio, 7 000 km

Ver B. Mesguito, 5381306.

GORDINl 64, superequipado em
excepcional estedo. Troco c faci-
iito. Rua Conde da Bonfim, 577-B.
- Tel. 58-6769.
GORDINl 62. Corro de bom tra-
to. Mecânica 100%, pneus em
bom ostado. Azul noturno, 'troco

financio cl 1 200 de ent.
prestações da 140 000. Rua Araú-
|o Lima, 47. Tijuca.,
GORDINI 64, Cinza-grefite o móis
nôvo do ano. Troco e fac, Rua
Ubaldino do Amoral, 64, Centro.Últ. 

série -
toda

GORDINl 62/63
100%, nôvo da tudo.
prova vdc. froco p/carro menor
volor. Tr. tel. 49-5217, SOARES,

KOMBI — Compro ur-
gente de 57 a 63 à vis-
ta — qualquer estado*
Telefone: 49-8132.-Sr.
Santos. , (B
KOMBI 61 de luxo a 63 furgio.
As melhores do Rio. Ruo Bario
de Mesguito, 174. Tel. 48-2581.

KOMBI 1963, Std., astodo de nô
vo. Pouco uso. Único dono. Ven-
do ou troco menor valor. Rua
Borõo de Mesguito, 129._
KOMBI — Compro, mesmo preci
sando de consertos. Vou a do*
micílio • pago a dinheiro. Tels.
29-1738 da dia eu 34-0468 i nel-
te.
KARMANN-GHIA 65 - Rádio, co^
pas etc' Vendo melhor oferta ou
troco por Volks 66. Almirante
Tamandare, 67. Garaglsta..
KOMBI 59 - Em bom estodo
perfeito de motor, caixa e dife*
renciol. Vende-se CrS 2 200 ò
vista. Rua Benedito Hipólito, 166,
lo|ã 3 - Tel. 42-2171 — Velário.
KÒMBj —' Alugo com motorista
para entregas — 27-5958.
KARMANN-GHIA 64 - Nôvo mes-
mo, 13 600 km..Vendo ou tro.co.
Ruo Xavier da Silveira, 45 t/404
Copa. 36-6041..
KARMANN-GHIA-65 - Sup.r.qui
pado, «stado dt nâvo. Vende —
Rua Figueira de Melo, 411.

MERCEDES BENZ 230-S, 1966 -
De particular, vendo, 0 km, ar
condicionado, rádio, tropicallza-
do e estofamento da couro. — Só
para particulares. Rua Bulhões da
Ceryelho, 614/501, depois dos 11
horas.
MERCURY - Vende-so, ano 49,
mecânico, 4 portas, estado nôvo,
sujeito a qualquer experiência à
visto, _ Rua da Regeneração n.°
65 — Bonsucesso, falar com o Sr.
Martins.
MERCURY 1949 am ótima astado,
vende-so aceita-se parte do pa*
gamento em troca cle placa • ta*
xi capelinha, tratar R. Idalina
Sanra, 49 ou Tel. 34-1995.

NASH 53, conversível, plnturo
nova, apenas 30 mil de entr. -
Av. Suburbona, 9 942 - Casca-
dura.
OLDSMOBILE 62 - F-85
-4 portas — 16 000 km
— Ar refrigerado — Doe.
Embaixada — Troco —
Facilito — Barata Ribeiro,
236.
OLDSMOBILE 52, todo nôvo. -
Apenas 600 mll de antr. Avenl-
do Suburbona 9 942 - Cascadura,
OLDSMOBILE 48, 420 000. Vendo
part. 4 portas hldramatic, b. bran-
ca, 29-3433 prec. reparos da pin-
tura. '__
OLDSMOBILE 54, 2 portos, um es-
petáculo de automóvel. Vende-se
urgente — Ângelo Bitencourt, 80
- V...Isabel.

ALUGUE
UM CARRO TODO EQUIPADO

LOCADORA
DE AUTOMÓVEIS

STAR
Filiada ao DINERS'

Assistência Técnica com plantão
permanente DIA «NOITE em
nossas próprias OFICINAS

í

TAXI Standard Vanguard 48 -ÍVOLKSWAGEN 63 - Motor nôvo,
Muito bom de máquina. Pronto equipado, 4 200 à vista, estuda-
para trabalhar. Rua do Acro 8, se propostas. Tol. 52-1888 dias
P;a. Mduá. Procurar Raimundo, úleis ou Av. Bortolomou Mitro,
TAXI CHtVRÕLET 5Ò7~o caVro \i°J!,°p'A0\,n 

ex\q*„R* 
hí°5.° de

menos rodocro desta ano, nõo |,.| Barres, do» 20 ès 22 hora»,

A-VvltMj^íJ..

VOLKS I SIMCA | KOMBI

¦ i ii i íim ,

vou arronhio, nem reformou, 6
ostado de nâvo, vendo por mo-
tlvo de viagem — Rua Compôs
do Paz, 174.
TAXI DKW 1965 - Novinho,
equipado. Entr. 4 500 — Av.
Prlncoso Isabel, 386, c| 22, sob.
- 57-7039.
TAXI CHEVROLET 51 - MecSnico
em -átimo estado, 2 700 mll —
Ac. ofertes. R. Belisárlo Peno,
514 - Ponho - Sr. Mário.
TAXI DAUPHINE 63 - Ruo D.
Zulmira, 112, cosa 8, à visto:
3 000 000.

VOLVO 51 - Particular, llndls-
limo, com rádio, vendo 1 800
mll. R. Siqueira Compôs, 298-A.
VOlKSWAGEN - Prônt. entrega.
Carros revisados. Entrada deide:
61 - 900 000; 62 - 1 100 000;
63 - 1 300 000; 64 - . 500 000;
65 - 1 700 000. Saldo em 10,
15, 20, 25 e 30 mesas. Av. Almi-
________ Barroso, 91-A. T.l.: 42-6138.
VENDE-SEiUm motor Ford 05 h7p".
recondlclonado. Rua Campos da
Pe* n.° 174, Sr. Júlio - Tolefo-
ne 34-0044.

DKW FISSORE 65 - 18 mll km.
Equipado. Lindo. 7 600 à vista.
Financio. Troco. Av. Atlântica n.°
1 536-A. Tol. 36-1323.
TÁXI DKW 65 - LUBRI-
MATIC, excepcional es-
tado, pronto para traba-
lhar. Vendo à vista 6 500
mil. Rua Uruguai, 319
Tels. 38-7842 e 49-4820.
Monteiro.

MATRIZ \
Rua RiachueTo, 1S2-F TEL: 22-2979
FLAMENGO
Praia. do. Flamengo, 300-1 TEL.: 45-0584
TIJUCA
Mariz .e Barros, m TEL.: 34-7479
CENTRO
Aeroporto Santos Dumont TEL.: 22-3002

COPACABANA 37-0077
Baratá..Ribèiro; 1.05-A TELS.: 36-1003

OLDSMOBILE 62, Dynomlc, 4 por-
tos, s/ colunes, or refrigerado,
rádio, direção hidráulica, freio
hldrovacuo. Pouco rodado, ótimo
pre;o à vista. Tel. 26-8214.
ÕLDSMOBIIE/57 -Vendo 3 800
de porticular, 100% em tudo.
Rua' Carvolho de Mendonça, 12/
202. Tel. 37-6367. (
OLDSMOBILE 57 - Mod. 88 -
4 portot — s/coluna — 4 000.
Facilito - Av. Mem de Sí, 300 -
TeL 32-5096. ' 

'

PLYMOUTH 53 - Coupe carro em
estodo de nôvo Rua Haddock Lâ-
bo, 335.. ¦

TAXI s placa vendo faço a per
muta tenho desp. oficial, dou seu
carro emplacado na praça, Rua
Emílio de Meneses, 301. Piedo-
do. Tel. 29-9424. Soares.
TÁXI PERMUTAS - Le
galize hoje — Serviço
completo e eficiente —
Despachante Henrique —
Tel. 47-9290, até 22 h.

VOLKSWAGEN 64 ou 65. Açoito
como entrada por ap. no Mólor,
3 quartos, jardim Inverno, a de-
mais dopondôncias, garagem etc.
Tel. 23-5796 h lorde - CELSO,
VEMAGUET Í964 - Estado de"
rero, unico dono, equipodo. Ven-
do financ, até 15 meses. Slquel-
ra Campos, 23-A - 36-3435.
VOLKSWAGEN 1964 - Azul, to-
do equipado, ótimo estado de
conservação Av. Atlântica, 1936-A,
VENDE-SE""Volkswagen ano 60 .-
Readaptado para 62 — Preço Cr$
2 900 000. lnf. tel. 47-9411.

VOLKS 65 - Vondo. Azul, no
estado de zero, cl rádio e capas*
Aceito carro menor volor ern tra-
co. Ruo Bollvor 125-A.

VOLKSWAGEN 65, único dono,
cor vinho, 21 mil rodados, motor
no garantia, equipado, bondo
bronco etc. CrS 5 200 000 à vista.
Ver R. Barato Ribeiro, 622. (Va-
lo_a_pena verWel._37.M7K
VOLKSWAGEN 65 - Ultima sé-
rie, pérola, capas de napa vcr
melho, R. Blaüpunkt, 100% ma-
canica, 2 500, troco carro menor
valor e financio, saldo Av. Ma-
racanã, 640.

VOLKSWAGEN 66 - 6-100 è vis-
ta ou financiado. Troco* Avenida
Atlântica, 1 536-A. Tel. 36-1323,
VOLKSWAGEN 65 - 2 500 de
entrd. Av. Atlontica, 1 536-A —
Tel. 36-1323.
VOLKSWAGEN 61 - Sincroniza-
do. Superequipado — 3 300 a
visto. Troco c financio. 1 500 de
entrd. Av. Atlântica, 1 536-A -
Tol. 36-1323.

VOLKSWAGEN - 62, 63, 64, 65,
66 zero. Revisados, troco, finnn-
cio. Ruo Riachuolo 48-A — Lapo

Tel.: 57-9947.
VOLKS 63 - 3a. siri.. V.nd.-s.,
•stado nôvo, .qulp. rádio, cap»,
•te, ólimo pr.ço. Rui Dias Fer-
r«lro, 581 ap. 103. Sr. Valdir.
VOLKS 62, «quipado, v.ndo-»
•m ótimo ostado. Vêr ni Rui
Dias d» Cruz, 155 sl 206.

Alfa-Julia
Vende-se. Rua da Passagem,
98. (P

VOLKSWAGEN 53, 62, 63, impe-
cavei estado geral. Vendo, troco,
financio. Palm Pamplona, 700.
VENDE-SE Oldsmobile 62 - Doe.
Emb. Tcl. 37-5952.

TAXI - Plymouth 48 - Estado
excelente, rádio, pintura nova,
forração magnífica — à vista Cr$
2 100 000. Ver Rua Ana Leonídia,
217. Eng. Dentro — Tratar tel.
31-1575 - OSMAR.

VOLKSWAGEN 61, excelente. Fac.
c| 1 800. Troco. R. 24 de Maio,
19 fundos. S. Fco. Xovier. — Tol.
28-7512.
VÕLKSWAGEN 63, excelente, equi-
podo. Foc. c| 1 900. Troco. Rua
24 de Moio, 19 Íundos. S. Fco.
Xavier. Tel. 28-7512.
VOLKSWAGEN '60, lindo equi-
pado, excolonte. Fac. c| 1 700. —
Troco. R. 24 de Moio, 19 fundos.
S. Fco. Xavier. Tel. 28-7512;
VOLKSWAGEN 61, 1.» serie pin-
tura nova, azul todo equipado e
transformado para 65 a vista ou
financiado. Tratar Rua Carolina
Machado 1424 cl. Fono 490
M. Hermes ou Cetel 90-2884.

eTJ^í

GORDINI 63, 64, 65, superequi-
pado. Estado de novo. Facilitamos
o trocnmos com pequena entrada,
Rua São Francisco Xavier, 628.

KOMBI 1963 - Vendo e finen:
cio. Av. Mem de Sá, 154. Tel.
52-0561 e 22-6231.  _
KOMBI. 1961'- lõ. sincr," ótimo
estado. Equip. rádio Irans. Pr.
2 850. Aceito oferto. Vendo ur-
gente, motivo viagem. R. Gen.
San Mortin, 910 ap. -101.

GORDINl E DAUPHINE - Todos
os anos e cores, quase novos —
equipados. .Entr. a partir de Cr$
690 000 Saldo a comb. Trocemos

R. São Francisco Xavier, 342
Maracanã.

GORDINl 64, ólimo estado, úni-
co dono, qualquer prova, troco e
foc. c| 1 50O ent,. saldo 18 m.
R, 24 de Maio 316 - 48-2701,
GORDINl 63 - Enxuto, vendo,
troco por Volks ou Dauphine. Rua
Gonzaga Bastos 166-B - 28-0934,

GORDINl 64 - Vendo.
Ótimo estado. Tratar R.
São Fco. Xavier, 189.

EMPLACAMENTO na preço visite
a nova Texas em Copacabana na
Av. Atlântica esq. de Rua Diai-'ma Ulrich ou na Tijuca na Rua¦Conde do Bonfim na Av. Atlan-
•ica • adquira o seu Belcor nô-
yo completamente emplacado e
com taximetrõ, pronto para tra-
balhar, pagando ati em 24 me*
ses ou no plano de financia*
mento que lhe convier. Aceito-
_t também troca.
FORD 62 Jardlnheiro F-1Õ0 - To-
do reformado. Rua Sousa Barros
15, Eng, Nôvo. — Fac. com
1500 000. Aceilo oferlo à vista
õu troca.

GORDINI 66 - Ótimo estado.
A vlsta Cr$ 4 900. Financio,
58-0003, depois dos 12h.
GORDINl 1962/3 equipodo, côr
grenat, estado de nôvo, c/ rádio,
napa etc. Troco e facilito c/ 1,5
milhões. R. S. Fco. Xavier, 400.
Iel. 48-5476.

FORD 37, 39 * 41 - Em bom es-
tado, facilitamos e trocamos com
pequeno entrada. Rua São Francis-
co Xavier, 628.
FORD 62 - Plck-Up - Excelente
•stado. Vendo, troco, financio. —'Avenida Suburbona, 9 942 — Cas-
cadura.
FORD 55 - Thumderbird

Vendo — único no Rio
1 só dono — 2 capo-

tas — Câmbio em baixo
mecânico — troco por

.'cairo nacional — facilito
Barata Ribeiro, 236

FORD ANGLIA ¦ 48, todo refor-
.mado» Uma ióia. 300 mil de en
•rada. Av. Suburbana, 9 942 -
Coscodura.
FORD PREFET 1952 - 400 mil de
•ntrada • 12 de 70 mil. Rua Pe-
reira Lopes 49, ap. Í01.
FORD F-100 1963 - Cab. du-
pia,. tm ótimo «stado — Cr$ .,
4. SOO 000, na Rua 1.1a n. 352"•¦»', !*»!¦ — Sio Cristóvão.
PONTIAC 1963 - TEMPEST -
Conversível — Sup.r-Sport — V-
¦ -32* H P. - 4 mil milhas

Doe. d* embaixada — Todo
original — Troco ou facilito
Rua Cond» d» Bonfim n. 66-A

Talafona 34-9909.

TeL

GORDINl 63, pequeno entrado, a
toda prova geral. Troco. Cerquei*
ra Daltro, 82, pôsto, em Cas-
cadura.
GORDINI 1966, zero km. Tenho
diversas cores. Entrada de 1 430

) saldo em 30 meses. — Rua
Riachuelo, 33 - 22-7035.
GORDINl 63, ezul-noturno, 6tl
mo estado. Financio até 15 me

i com peq. entrada. — Tele-
fone 26-8214.
GORDINl 63 - Vendo ótimo es-
tado, capas radio Motorola. Tratar
Rua Lopes da Cruz, 20, Shopping
Center do Méler c] Valdemar até
12 horas.
GORDINl 65, superequipado, com
12 mil km. Vendo, troco. Avenl-
da Suburbana 10 087. Cascadura.
GORDINI 1962 - Vendo, equip.
c| rádio, capas etc. mecânica, à tô*
da prova CrS 1 970 000. Av. Pe-
dro II, 328 - Sõo Cristóvão.
GORDINl 65 - Nôvo,
equipado. Facilito. Rua
São Fco. Xavier, ÍQ2.

KARMANN-GHIA 62" - Azul, t.
larga, pneus novos, b.b-.,. rádio
ledos etc. 5 milhões — Telefona i
32-3407.. . ;
KARMANN GHIA 63 -
Ótimo estado. Rua São
Fco. Xavier, 189.
KOMBI STANDARD 1966 0 km"^
Côr bege areia, faturada no Rio.
Vendo, troco, financio. Siqueira
Campos, 23-A — 36-3435.
KOMBI 63 — Furgão, unico do-
no, vendo hoje ao 1.° que che-
gar por apenas 2600 mil de
entrada a 10 de 170 mll. Ver no
Club Internacional de Regatas em
frente ao Aeroporto Santos Du*
rnont, das 9 is 13h. Tel, 36-5200,
após 15 horas.
KOMBI 1962 Standard - ótimo
estado. Preço 2 750 hoie. R. Bo-
rata Ribeiro, 254. .
KOMBI alemã, ano 52 — Tempo
Matador, motor Volks, original,
part. para pass. e carga, em
perfeito estodo. Base 1 500 000.
Tratar tols.! 58-5677.
KARMANN-GHIA 63. equipodo,
focilitamos e trocamos com pe-
quena entrada. Rua São Fran-
cisco Xovier, 628.
KOMBI 62 - luxo. Eslado bom,
pouco rodada,' c/rédlo., Vende-se
a vista ou a prazo. Rúa Cacapa*
va n.° 148 — Grajaú. ¦
KOMBI 63 — Muito nova. Vendo,
facilito 24 meses. Conde Bon*
fim, 55-A.

PICK-UP WILLYS 64, 4x2,. ótimo
estado e funcionamento. Facilito.
Barão Mesquita, 125.
PICK-UP FORD F-100, (USA), ex-
eepcional estado, pouco uso. Fa*
cilito — Barão Mesquita, 125.
PLYMOUTH 51, 4 poríes, mecSni-
co, ótimo estado, 800 mil de en-
trada. Av. Suburbana 9 942. -
Cascadura.

RURAL WILLYS 65 - Azul.- Pou-
quísslmo rodada, está quase no-
va, tendo fatura de compra, fui
única dona, vendo por estar re-
cabendo carro novo. D. Teresi-
nho - Tel. 27-5579. -

PREFECT 51, excelente estodo. -
300 000 de entroda. Av. Suburba-
na, 9 942 — Cascadura.

RENAULT 46, lipo Vemaguet -
800 mil. Facilito. Rua Esmereldi-
no Bandeira, 71 — Estação do
Riachuelo — Carlos.

PLYMOUTH 48, 4 portos, 6 cil.,
excelente estado. Financio. — Av,
Suburbona, 9 942 - Cascadura.
PICK-UP Chevrolet 52, tipo 3 800,
ótimo estado, vendo e troco. —
Av. Suburbana 10 0B7. — Cas
cadura.
PLYMOUTH 47, part., 4 porlas,
mec, motor nôvo. Vendo urgen-
te. Preço 680 000. Ruo Silveira
Martins; 132, portaria, Sr. João.
PONTIAC - 1951, 4 portas, em
bom estodo. Vende-se. Rua Fil-
gueira lima n.° 2. — Bar.
PICK-UP - FORD 1963. . Van-
do ow troco — Base de 4 500 —
Rua B.la n. 352 — loia — São
Cristóvão
PEUGEOT ano 1952 - Vende-so
motor 100%, b vlsta 1350 000.
Rua Piaui n.° 39 Todos os Santos.
PLYMOUTH 58 - Estado Impeça
vel, carro de fino trato. Rua Re
publica do Líbano, 14 ap. 401 -
32-4084 c/Paulinho.
PICK-UP INTERNATIONAL 1959
(2), estada geral excepcional Co*
mo novas. Rua Cadete Polônia.
742 — Est. Sampaio; lado de
Ana Neri.
PARTICULAR - Vende Gordini
63 — Rua Souza Uma, 363.
PICK-UP WILLYS 62 - .Vendo
enxuto a visto 2 500 000 — Rua
Capitão Sampaio, 66, Del-Castilho,

KOMBI 1961 - Standord em es-
petacular estado de conservação,
nunco boteu, pneus novos, 100%
de mecânica. Troco, facilito. Rua
B a rao de Mesquita, 174-C.
KOMBI 1961 - luxo, estodo de
nova, corn rádio, tranca. Vendo,
troco,' fcolllto'. Rua Haddock 16-
bo, 320.
KOMBI 66 - 0 km. Standard -
Pronta entrega. Troco e financ.
Real Grandeza, 193; loja 1; ati
20 horas.

GORDINl 64 1093, Simca 61,
DKW 61 Sedan, Dauphine 61, Ru-.
ral 61 4x2, Ent. a partir de CrS
800 000. Rua Souso Berros 15,
Eng. Novo. Troco.
GORDINI 1965-66 aiul, nívoa,
lindo • perfeito. Vendo eu treco
Rural 66. R. Cabuju, 116. Uns -
Adelino. 49-5880.
HUDSON 49 e 50- Em bom es-
tado. Facilitamos _ trocamos com
pequena enlrada, Cr$ 300 mil, res-
tante facilitado. Rua São Francis-
co Xavier, 628..

FÕRD 39 — Oportunidade. —
Cm ótimo estado — V.nha var
— Facilito ou troce - Rua Vis.
«nd. de Santa Isabel n. 469-¦- ap. 102.
FORD 1946, à vlsta, da praça,
equipado, ver Rua da Concei-

fio, 
pitio do Colégio Pedro II,

xtemato, Santos.
FORD 1953 - Coupê, 2 portas,
mecânico, todo original de fá-
brica. Facilito. R. Afonso -Pena
tt.O'66-B. -

IMPALA 60 ,'— 4 portas— s| coluna — vidros
ray-ban — freio a ar —
hidramático — Rua Bara-
ta Ribeiro, 236.

FORD. F. I — 1948. Furgão, todo
bom, pneus, máquina etc. Ven-
de-se, ver Rua,João Caetano, 69.
Tel. 43-8551.
FORD 48 — Vende-se em muito
bom «stado, facilita-se pequena
Rarte. 

Visconde Itamarati, 41 -
laracanã.

FIAT 52 — 1 400, 4 portas, em
bom estado. CrS 500 mll. Acei-
tamos troca e facilitamos o res-
tante. Rua SSo Francisco Xa-
vier, 62B.
FIAT 1 400 - 52 - 4 portas, bom
estado conservação, vendo 1550
.vista. Telefone 34-5058.
FORD 1959 - Galoxie, mecSnico
¦¦—:Vendo ou troco. Rua Dr. Sa*
lomini, 123 - Tel. 54-1829 -
Sr. Luiz Paulo. -
FISSORE 65 - 7 600 a vista -
Lindo. Av. Atlântica 1 536-A. Tal.
3W323.
FORD 29 - Vende-se 

"todo 
n6vo,

único dono. Tel;_£3-5285.
FÕRD F-100 59 - Vendo pick-up
Ford F-100 59, mecânica 100%.
2 800000 — Rua Antânio Braune,
143, esq. Estr. Vicente Carvalho,
altura n. 1 213.
FORD 40 - Estado de novo -
Vendo ou troco por carro de
praça antigo, mesmo precisando

HILLMAN .52 — ótimo estado,
vendo ao l.o que chegar 900 000
Ruo Fábio Lu;, 87 - Méier.

ISABELA TS-59 - Vendo carro
dé trafo, urgente, bom preço —
Vèr >ia Rúa rConselhelro Ferraz,
34, com o porteiro — Lins de
Vasconcelos.
1IABEIA - 57 - Pintura, «to-
famento e máquina 100%. Esti-
de de novo. Venda urgente. Tra*
tar 1 Av. Min. Ary France n.°
109, aala 207 — Bangu. De 2a.
a sibado com Sr. Ferreira. Íase
CrS 3 000 000 6 vista. -
ITAMARATI - Vendo. Verde mo-
tático,' c| capas, perslanas prote-
tores etc. Com garantia até fe-
verelro. Aceito , troca p| Volks.
Tel ¦ 49-5217 - Cvrilio,
INTERLAGOS - Berlineta 64 -
13 000 km reais, posso provar —
Tel. 42-0017.
INTERLAGOS Berlinoto 1964 -
Estado de rara conservação —
Vendo c/2 600 de entroda a sal-
do até 15 meses — Rua Real
Grandeia, 238-B - 26-9992.
INÉDITOS planos de financiamen*
to na Guanabara. V. S. encon-
trará na Nova Texas onde pode*
rá adquirir o seu Belcar, Verna*
guet ou Fissore zero quilômetro
em Copacabana na Av. Atlântica
esq. da Rua Dialma Ulrich. Pôs*
to 5, ou na Tijuca na Rua Con*
de de Bonfim, 40. Aceita-se
também troca.
JEEP WILLYS 62 - Com motor
americano de 4 cilindros, 100%
de tudo. Cândido Mendes, 140/

KOMBI 66 Standord. Troco Volks
ou Kombi mais* antiga. Rua Au-
gusto Barbosa, 171. Tel. 49-8132

Base: 6 400. -
KOMBI 61-62-66 Stand. 100%, co-
mo novas — Rua Augusto Barbosa,
171 — Tel.: 49-8132. Aceito troco.
KOMBI 59, s| podres, mec. 100%.
Ver e gostar. 1 350 e 150 p| mès,
à vista pj m. oferta. Dom Meln-
rado. 37, depois das 8 horas -
48-6932. ' 

'

KOMBI STANDARD 1960 - Oli-
mo estado, bem conservada, ven-
do financiado até 15 meses.' SI-
queira Campos, 23-A - 36-3435.
KOMBI 1965 — Vendo como no-
va. Hélio. Tel. 29-9422. - Av.
Suburbano,- 9 995-A.
KOMBI 1960 - Standord. Espeto-
cular. Excelente' estado. Entrada
de 1 600 e o- soldo em 16 me-
ses. Rua Riachuelo, 33. Telefo-
ne 22-7036.
KOMBIS — Alugam-se com chofer
a fretes e viagens. ' Telefones
22-2972 e 32-7105 - Ernesto.
KOMBI 60, luxo, part., 4 portas,único dono, lataria, pint., pneus
e máq. tudo nâvo. 2 850 000 ò
visto. R. Dr. Padilha, 218. Tela-
fone 29-4997.
KOMBI luxo de 62 a 64. Aceito
em. troca de meu Volks Taxi 63,
Emplaco em nome do comprador
-cm inci. trabalho nem desctias
Propostas tel. 38-5302, Afonso;'
do 12 às 14 — Hoje e- amanhã.
KOAABI 62, luxo. Vende-se na Rua
Ângelo Bitencourt, 80, Vila Isè-
bel.
KARMANN-GHIA 64, todo equi
pado, raro estado. Vendo, troco,
financio. Av. Suburbana,'.9942.
Cascadura.
KARMANN-GHIA - Lindo, vèr-
melho, rádio Blaüpunkt, pneusnovos, copas Vulcrom, buzinha,
música, troco Volkswagen ou
Acroiles, P. do Russel, 450-A ^-
Gilberto.
KOMBI 63 e 60, tôdas equipo
das, de 1 dono só, ótimo esta-
do, vendo financiadas. R. Slquei-
ra_Campos, 244. Tal. 37-2141.
MORRIS' OXF. 50, Fregote 53,

PEUGEOT 403 ano 61 - Vendo,
estado Impecável. Melhor oferta
ocimo Cr $ 3 700 000. Ver e tra-
tar c/Sr. Duarte a Rua B. Pe
trópolis, 214 op. 201. Diariamen
te das 7 às 9 da manhã.
PEUGEOT 403, ano 1961 - Ém
excepcionar estado. Pode trazer
mecânico. Preço unico — . Cr$
4 500 000. Urgente. Tel. 22-7124.
PACKARD 1952 - Eslado nôvo
com rédio. Cr$ ) milhão 6 vlsta
5 de cem mil — Proprietário. Tal.
46-3951.

66 — Volkswagen, 0 km, diversa! cores.
65 — Aero Willys, 4 marchai
65 — Kombi, eq. est. 0 km
64 — Volkswagen
64 — Aero Willys, excepcional cons.
63 — Volkswagen, divinas cores
63 — Vemaguet, diversas efires
63 — Rural Willys, 4«2 exc.p. cons.
62 — Volkswagen, diversas cores
62 — A.ro Willys, ítimo estado
61 — Volkswagen, 1.* sincronizada, excepcional cons.
60 — Volkswagen, diversas cores

VENDEMOS COM CRANDE FACILIDADE DE
PAGAMENTO E ACEITAMOS TROCA

Rua Cond. de Bonfim, 190 • 204 - Talafona: 28-1610

TAXI CHEVROLET, 1951 - Exe-
lento estado de tudo. Ver Rua
JuIío_do Carmo, 445 — Lourival.
TAXI CHEVROLET 49 - Pronto

fará 
trabalhar, vendo, facilito. —

ntroda I 500., — Trotor tol. ,.
25-6841. Sr._Alexondre.
TAXI Volkswogen 0 km, pronto
entrega, com Capelinha, emplaco
em seu nome com reserva sem
mais despesas, faturado GB, com
garantia das revisões. Entr. .a par
tir 3 950 e mensalidades a partir
350 financiados do 10 a 15 me-
ses. Praca Onze, 179-A, dio todo.
TAXI — Todo equipado," rodan-
do, estado 100% máquina, pin-
tura, lataria .Vende-se barato —
R. Zeferino Costa, 323 — Ca-
valcante.
TAXI GORDINl 63 - Pronto para
trabalhar. Troco e financio. Rua
Real Grandeza, 193, loia 1. Até
as 20 horas.

VOLKSWAGEN - Bege, 64 para
06, seminovo, equiapdo. Vendo
pela melhor oferta — Rua Sá
Ferreira,,38-A - Lui?. - 27-5105

VOLKSWAGEN 1961, em bom cs-
tndo geral, único dono, nunca ba-
teu, CrS 3 180. Rua da Passagem
n.° 78-A.
VOLKSWAGEN S4 - Ultima 

"ia-

rie, qrená, excelente estado Cri
4 800 000 à vista. Ver pátio Mi-
nistério da Marinha, guardado.
Oséas.
VOLKSWAGEN 64 - Equip. uni-
co dono — Financio — troco car-
ro nac. pequeno - 38-2922.
VOLKSWAGEN 1965 - Azul
atlântico - 3a. série — 20 mil
km, rádio, copa napo e outros
equipamentos, pneus banda bran-
ca, estado excepcional. Cr$ ...
4 950 000. Ruo Jacogual n.° 82,
ap. 101 — Maracanã, Telefone
48-8875.
VOLKSWAGEN 63 - Vendo. Rua
Barão da Mesquita n.° 926
Idalino.
VOLKSWAGEN 65 - Teto solor,
pérola; estodo de nôvo, 22 000
km reois, único dono, rédio, CrS
5 200 000. Ver diariamente na
Av. Delfim Moreira 286. Leblon.
Tel.: 32-1675. ¦__

Automóveis
FINANCIAMENTO

Compre o sou carro onde
desejar, nós pagamos 1 vista t-
lhe financiamos ató 15 meses.
Av. Mem de Sá, 48, lapa.

Aluga-se
Volkswagen
65, SEDAN E KOMBI

FILIADO AO DINER'S REALTUR
E INTERLAR

Av. Prado Júnior, 335-C —
Tels.: 36-2128 • 57-7034.

VOLKSWAGEN 65 - Superequi-
pado. Troco t financio. Real
Grandeza, loja 1 - Aberta até
20 horas.

VOlKSWAGEN 62, 3.a - Verde-
claro, equipado, de particular.
Está novinho, à vista ou facilito
parte. Rua do Bispo, 47.
VÒLKSWAGEN 65 - Pérolo com
15 000 km superequipodo c/rá-
dio, capas napa, alavanca por-
sche etc. Urgonte 5150 à vista.
Tel. 45-6818.  

"

VOLKSWAGEN 1964, 3.» série,
estado de nôvo. Pouco uso. —
Equip., rádio, capas, Iranca.
Vendo ou troco menor valor.
Barão de Mesquita, 129.

TAXI DKW/64 - Vendo, em 6ti-
mo estado, pronto para trabalhar.
Ruo Conceição n.° 105, %/ 1 213
—-_ Benjamim — ótimopreço.
TAXI Gordini 63 — Côr Bordeaux
— rádio — emplacado 2 dias —
Campo S. Cristóvão, 170.

VOLKSWAGEN 1960 - Vendo e
financio. Av» Mem de Sá, 154,
Tels. 52-0561 e 22-6231.
VOLKSWAGEN 1959 e 65 - Equi-
pados, ótimo estado. Vendo c
financio o saldo até 15 meses.
Av. Mem dc Sá, 154. Telefones
52-0561 e 22-623U

VOLKS 61, sincronizado, equi-
pado, quolquer prova, 3 250 a
vista, troco e fac. cl 1 600 ent.
saldo 18 tn. R. 24 de Maio 318
- 48-2701.
VOLKS 60, ótimo estado, equi-
pado, mecânica qualquer prova,
3 100 ò vista, troco e faci c|
1 500 ent. saldo 18 m. R. 24 do
Maio 316 - 48-2701.

Aluga-se 66
Karmann-Ghia, Volks e Kom-

bi. Ultra novos com rádio. Rua
da Passagem, 98. Tels.: 46-3800
- -16-3136. ,«

Interlagos 64
Vendo facll. 250O enlrada.

Rua Pinheiro Guimarães, 11-A
- 26-5008.

VOLKS 64 — Equipado, vermelho,
vendo 4 350. Troco por carro na-
cional. R. Gonzaga Bastos 166-B
- 28-0934.
VOLKSWAGEN 65 - Nôvo, cor
vinho, equipado. Vendo, troco.
Tel. 34-5267.

RURAL 62 - 4x2, equip. a mais
nova do Rio. Entr. de Cr$ ....
1 800 e o rest, a longo prazo.
Rua São Francisco Xavier. 30-A.

RENAULT, froncés, novissimo ' —
CrS 900 i visto ou melhor oferto.
Urgente. Rua Azaléa, 42 — Pr.
Valqueire — Pela manhã^

SIMCA 1963 - Estodo fora do
comum, único dono, linda côr.
Troco e facilito, São Francisco Xa-
vier, 400. Tel. 48-5476.
SIMCA 63 — Sincronizada. Ver-
de claro — Em bom estado, nun-
ca bateu, ótima de mecânica,
Tem seguro, foturo de compra,
minha desde nova. Cr$ 3 300 000
Tel. 47-9961 - D. Magdalena.

RURAL 61 4 x 2, Gordini 64,
Simca 61, DKW 61 Sedon, Dau-
phine 61. Ent. a partir do 800 000.
Rua Sousa Barros 15, Eng, Nôvo,
Troco. _____
RURAL 64 — Vendo ou troco por
carro de passeio, estado de novo
c| 29 000 km - 4x2. Para resol-
ver ho|e. Facilito. Rua Bolívar
125-A.
RURAL 1966 pouco uso, 4x4, toda
original equip. Verde Canadá fac.
part. ou troce. R. Cabuçu, 116.
lins. 49-5880. Porphirlo. 
SIMCA 63 — Ultima serie, 3 sin-
cros* estado de OK, e| rádio. Ver-
dadeira |6ia. Sinal 2 000 ou tro-

Ruo Bolivar 125-A.
SIMCA 62, táxi, pronto para ro.
dar, /Vendo e troco. Suburbana
9 991 A e B - Cascadura.
SIMCA 61, DKW 61 Sedan, Dou
phlne 61, Rural 61 4 x 2, Gordini
64. fnt.. a partir de 800 000. Rua
Sousa Barros 15,, Eng. Novo. Tro-
co.
STANDARD VANGUARD 49,: com
rádio, CrS 600 000 à vista. Rua
São Clemente, 7,, sob,
SIMCA JANGADA. 1966 - Tran-
sistorlzada, nova e equipada -
Preso 4 900. Aceito troca. R. Ba
rata Ribeiro, 207 op. 302 -
Dona Luci. _____________

SIMCA TUFÃO 66 - Vendo, cor-
ro nôvo com apenas 13 mil km,
na garantia, equipado. Preço Cr$
8 800 000 ò vista. Vcr na Rua
Sorocaba 511. Botafogo.

TAXI DKW 62 - Máq. nova,
bom estado, 5 milhões ou troca
por Volks 62, part. R. Humaitá,
158 - Tel. 26-3217.

VOLKSWAGEN 61 - la. série,
único dono. 64 000 km, c| tranca
reforços etc. A vista 3 200. Ver
hoie 6 R. Sacadura Cabral, 65,
com o Guardador Baleado.

TAXI DKW 65. Excepcional es-
tado novo, pronto para trabalhar,
Rua Dona Maria, 88. Tijuco. To-
lefone 54-1303.

SKODA 1951, 4 portos, em bom
estodo, vende-se. 24 . de Maio,
411 .- Bar.
STUDEBAKER 46 - Mecânico 6
cilindros, ótimo çstado. Enf. 350
mil, rest. 10 ou 15 meses. Copa-
cabana, 1 089 ap. 701. Particular.
SIMCA TUFÃO 64 - 980 000,
quase nova, equipada. Saldo a
comb. Troco. R. São Francisco
Xavier, 342. Maracanã.
TAXI — Motorista oferece-se pa*
ra trabalhar, das 6 às 18h. —
Aceito sócio em v. w. nôvo,
dou placa e taximetrõ. Urgente
- Tol.i 27-9723 - Macedo - 13
às I5h.
TAUNUS (Ford olemão) 51, Esta-
do de nâvo. Rua Sousa Barros 15.
Eng. Nôvo. Facililo com 400 000.
Aceito oferta às vista e troco.
TAXI Volks 63 - Vendo, não
rodo. Ent. 3 000 e 12 de 390.
Aceito troca em Kombi luxo aci-
ma de 62. Estudo propostas [us-tos. Tel. 38-5302 - Afonso, de
12h as 14h. Hoje e amanhã.
TAXI Gordini 62, vendo em per.feito estado, miquina • suspen-*
sio nova. Rua Prud.nt. d. Mo-
rais, 1256.

SIMCA RALLYE 64 - CrS 4 400
à vista ou podendo financiar. Tet.
58-0003, depois de 121).
SIMCA 64 — la. série, cor preta,vendo 3 700. Troco por Volks ou
Gordini. R. Gonzaga Bastos 166-B
- 28-0934 
SIMCA 62, ótimo estado, supere-
quipada, qualquer prova 2 980 à
visto, troco e foc. cl 1 400 ent.
soldo 18 m. R. 24 de Moio 316
- 48-2701V ¦¦_

PLYMOUTH 52 - Coupê, bom es-
lado (peq. reparos). Vendo muito
barato, urg. melhor ofarta. Faci-
lito, troco,, menor valor. — Rua
Taborari, 845-E — Brás d. Pina.'
PLYMOUTH 1939 6 tSdè prov.
ou troca-se por taxi capelinha e
placa d. praja. Tratar R. Idalina
Sanra, 4» eu Tel. 34-1991 — Sr.
Ahlr.  . ¦ ¦ .;
RENAULT - Juva 48 - 450 mll.
4. vista. Oliveira Fausto, 27 ap,
202- Tel. 26-5237.
RENAULT 1093 - Coréia metal -
Ano 64, novíssimo, equipado, m-
ra oportunidade. Ver Rua Aires
Satdonho, n.° 104 - Trotar tal.
47-6945 - Sr. Morcos oté às 14
horas. ;_
RÜRAl .4x2 -62, «ti estodo lm-
pecável, côr bege e branco, pelamelhor oferta, venha' ver o carro
para avaliá-lo. R. Júlio do Car-
mò, 94._Tel. 43-8430_c|_Soares._
RURAL WÍLLYS 62 - Óti-
mo estado. Facilito. Rua
São Fco. Xavier, 189.
RURAl — Compra s.m aborreci-
le. Atende com hera marcada em
seu domicilio. Pago máximo ho-
|. em dinh.lro. 38-3991.
RURAL 1960/1 - Verde e. branca
equipada cl rádio, pneus ém bom
estado a vista Cr$ 2 350 000. Ruo
Voluntários da Pátria, 48 — Sr.
Costinha.
RURAL 66 Standard, 4x2, ótimo
estado. Troco e financio. Real
Grandeza, 193, loia 1. Até as
20 horas.' ,
RURAL WILLYS 62 - 2x1
— Ótimo estado., Facili:
to. R. S. Fco. Xavier, 189.
RENAULT JARD/52 -Estado ex-
eepcional. Vendo, preso unico à
vista. CrS 750 000 — Tratar Bor-
rocheiro (Pôsto Esso). R, Viscon-
do de Isabel, 253.
RENAULT FRAGATE 53, c| rédlo,
máq. retific. qualquer prova. R.
São Fco. Xavier, 628,
RURAL 63 — Negócio de rara

-., oportunidade, vendo, troco ou fa-
Chevrolet 39 e Ford 36 sem to-'cilito a longo prazo. Vor e tratar
ximetro. Rua Sousa Barros 15,
Eng. Nôvo. Melhor oferta, paro
desocupar.
MORRIS 61 - Documentação dl-
plomática. Todo nôvo. Troco e fi-
noncio. Av. Suburbana 9 942. -
Cascadura.

de reparos. Tel. 48-4464. Delfim. 404 - Glória. Preso 2 165 mil. Tel.: 38-1788.

MERCURY 1952 - Mecânico, 4
portas, rádio,, ar quente e frio.
R. Marechal Trompowsky, 45 —

Av. 28 de Setembro, 229-A Tel
48-4624.
RURAL 59, ótimo estado. Rádio,
pneus, mecânica, tudo a qualquer
prova, 2 180 à vista, troco e fac.
cl 1 000 ent. saldo 150 p. m.
R.-24 de Maio 316 - 48-2701.
RURAl 62, 1 diferencial, rádio,
fino trato. Vendo, troco e faci-
co. Cerqueira Daltro, 82, pôsto,

em Cascadura.

SIMCA Tufão 65, impecável, nun-
ta bateu, equipado, 5 960 à vis-
Ia, troco e fac. cl 3 700 ent. sal-
do 18 m. R. 24 de Maio 316 -
48-2701.

TAXI GORDINl 1964, últ. série,
equipado, rodou pouco, Impecá-
vel de tudo, clnzo grafite, troco
e facililo - R. S. Fco. Xavier,
400 - Tel. 48-5476.

SIMCA TUFÃO 64 -
Üma jóia. Financio. R. S.
Francisco Xavier, 189.
SINGER - S.M. ano 52(53, 4 p.
ótimo estodo, urgente 780 mil.
Facilito; Tel. 37-0629.
SIMCA - Compro • s.u iam
aberr.ct-lo. Atenda cem hori
marcada em seu domicilio. Pago
máximo hoje em dinheiro. Tele»
fene 384891.
SIMCA — Compro, pagamento &
vlsta, de 1962 a 1964. Favor tel,
22-4229 ou 57-5736. (Comprando
para meu Uso)
SIMCA EMISUL - CrS 124 720
mensais, 0 km. Jé equipodo. Con-
sórcio do Automóvel Clube do
Brasil, Rua do Passeio n. 90. —
Tel. 52-4055. .
SIMCA 8 - Preto, Cadillac, for-
r^ção e pneus novos, acessórios
de Volks, kits do motor-novos,
400. troco e financio . saldo. Av.
Maracanã, 640.
TAXI VOLKS ano 63, equipodo,
Completamente nôvo. Rua Cam*
pos do Paz n. 174.
SIMCA 62 - Ult. série, equip.,
estado impecável. Entr. de Cr$
2 000 e o rest. a longo prazo;
Rua São Francisco Xavier, 30-A.
SKODA 1200, ano 56 - Vendo
Cr$ 1 250 ou melhor oferta. Rua
Décio Vilares n.° 300, ap. 304 de
.14 às 18. ¦_
SIMCA Jangada 63, rodio excep-
Cional estado, sem menor defei-
to. Vendo hoie à vista ou parte
focilitoda. Rua do Matoso, 202.
Tel. 54-1316.
SIMCA 61, excelente, lindo. Fac,
c| 1300. Troco. R. 24 de Maio,
19 fundos. S. Fco. Xavier - Tel.
28-7512.
SIMCA TUFÃO 64 — Equipada,
único dono, rádio, tranca, ótimo
estado, mecânica a qualquer pro-
va. Hoje preco à vlsta 4 800.
Troco ou facilito — Rua Araújo
Lima,. 47. — Tijuca.
SIMCA 64. ótimo estado, azul e
branco, equipado, rádio, máqui-
na e lotaria 100%. 3 850 à vista.
Troco ou fin. 38-0397^
SIMCA tipo 1 200, 1952. Vende-
se à vista ou a prazo. Rua do
Senado. 317-A.
SIMCA CHAMBORD 1963, 3 sin
cros. Equipada. Ultima série. Ven*
do, troco e facilito, Rua 5. F. Xa-
vier, 398. Telefones: 34-7743
28-3776.

TAXIMETRO - Capelinha - Com
pro um para meu uso. Pago bem
a vista na hora — Henrique. Tel.t
47-9290.
TAXI CHEVROLET 38 - CrS.
900 000. Permuto-se ploca e
ximetro. Av, Bruxelas, 24 F.

TAXI DKW 61-62 - Óti-
mo estado de conserva
ção — Vendo c| Cr$ ,,
2 600 mil de entrada —
Av. Prado Júnior, 290-A
-Tel. 37-3717.
VOLKSWAGEN 63 - Modificado
para 65 com rádio Blaüpunkt, ca-
pa de napa, tranca alemã, ala-
vanca com pega-Iadrao etc, Esta-
do de 0 km. Facilito até 20 me-
ses - Haddock Lobo, 127-B.

VÕLKSWAGEN - Vende 1963,
pérolo, 4 milh. a vista, estado
100% - Sta. Clara, 139 op.
703 - 36-3696.
VOLKSV/AGEN 65 - Vende-se.
equipodo, preço, 5 300. Ruo Ma-
rechal Taumalurgo de Azevedo,
120 - Tijuca.
VENDO RÁDIO para Volks. - Au.
tom.lie, .11 transistor, c| 5 teclas.
Americano, na embalagem. Tele-
fona 25-9768.
VOLKSWAGEN 63 - Cerâmica,
todo equip. Financio, troco carro
nac. pequeno. Teodoro da Silva,
962 — Garaoem
VOLKS 61 - Última série c/ré-
dio, capas, vendo à vista — Av.
Suburbana, 10 033 - Cascadura

Lo|a FIEL.
VENDO - Chevrolet 48 bom es-
lado, particular - 1 500 à vista,
Ruo Adolfo Bergomini, 316-D -
Valdir ou Valdemar.
VENDE-SE Henrry Júnior 52 -
Tratar Rua Assurema,. 5 — Vila
Kosmos; de 8 às 13h - CrS
1 600 000 à vista.
VENDE-SE carro de praça,
41 — Rua dos Inválidos,
térreo.

VENDE-SE um Dodge 52, 6 cilin-
dros 1 600 000 a vista..Rua An-
drade Araujo n.° 507-B com Sr.
Manuel. '
VOLKSWAGEN - CÕmprõ"n).smo
precisando de consertos; vou a
domicilio e pago a dinheiro —
T.ls. 29-1738 de dia ou 34-0468
a noite.

VENDE-SE um ônibus, rodando
no Linha Caxias-P.Mauá. Tratar
com Jonas .Tol. 43:7990.
VEMAGUETE 63 - Motor n3vo.
Vende-se 3 900 000. Negócio ur-
gente. Rua Tenente Possolo, 37.
Gráfica — Centro.

TAXI CHEVROLET 38 - Taxlme
tro Capelinha, ótimo para per-muta. Tratar apis às 12h. Tel.
23-1183; ¦
TEIMOSO 65 - Empla
cado na praça, pronto
para rodar. R, São Fran-
cisco_Xayier, 189.
TAXI VOLKSWAGEN-65, rédlo
Blaüpunkt, copas Courvin, quosenâvo. Troco. Saldo a comb. Rua
São Francisco Xavier, 342, Mara-
lenn

VOLKSWAGEN 1965 - Estado de
zero, equipado com radio menos
10 000 quilômetros, azul, todo
novo, vendo hoje por 5 200 a
vista. Rua Sousa Uma, 245, ó.°
andar. _
VOLKSWAGEN- Compro d. 53
a 66, pago à vista, os melhores
preços; vou em casa t.l. 49-1357
— Jorge, de ff..^»..!?; hora*,
VOLKSWAGEN - Peças e 

"aces-

sorlos, rádios, capas etc, tam-
bem oficina mecânica. Bons pre-
ços. Líder. Praça da Republica,
52, Contro. Tel. 52-3110 e 
52-000V.

TAXI AFERIDO para 1966 e pia-cas - Vendo 2 - Preço 800 mil
mais o serviço. Ver é tratar

peto tel. 49-1945.
TAXI VOLKSWAGEN
62, 63, 65 - Cr$ 2 800
mil de entrada — per-
mutados agora — Ótimo
estado — Av. Prado Jú-
nior, 290-A - Tel. ....
37-3717.
TAXI DKW, estado do nivo -
1963 — A prazo ou à vlsta. Rua
do Matoso, 126-A. Goragem Fer-
nandinho ou Rissa.
TAXI Gordini 1964, completa-
mente nôvo. Pronta entrega. Ré-
dio. Pouca quilometragem. Ven*
dd ou troco por carro particular.Tel. 37-2768. *
TAXI GORDIIMM964 - Vende-so
com 2 000 000 restante em 20 me-
ses — Av. Pres. Vergas, 1146 o[
202. "

TAXI VOLKS 1966 CrS 6150 000— Nunca rodou ha praça. Entre-
ga imediata. Completamente no-
vo. Vendo ou troco por carro
particular. Tel. 37-2768. ^^^^
TAXI VOLKS 1965 Cr$ 5 850 000
urgente. Nunca rodou na praça.Estado de novo.' Vendo ou troco

Sor 
carro particular. Telefone:

7-2768.
TAXI — Gordini — Teimoso —
Vendo, novo, equipado e pronto
para trabalhar. Ver e tratar. Rua
2 de Dezembro, 140 com porteiro
Manuel.
TRIUMPH 1966. TR4-A. 

"Sport,
rodai raiadas. Freio * disce. Ver
G.n. Artigas, 340 - Leblon. Tel
47.9740 - Sr. Cardoso.
TAXI GORDINl 1962 - Estado
geral 100%. Entr. 1 500, saldo
combinar. Troco, R. Luis Barbo*
sa, 164, ap. 202.
TAXI FORD 49"- Vende-se, es-
tado nôvo. Tratar Rua Marquês
de Sapucaí' 63-A. Tel.: 43-6006.
Ciríaco. 
TAXI PLYMOUTH 52, mecânico,
toda reformada, motor retificado.
Venha ver pra crer, facilito. Rut.
Haddock LSbo, 66. Sr. Cruí.
TÁXI COMPRO PLACAS
e taxfmetro Capelinha —
Pago na hora o melhor
preço. Atendo qualquer
hora. Tel. 47-9290.

VENDA seu carro sem aborre-
cimentos • sam sair de casa —
Vejo com hora marcada e pa-
go ainda hoje. Tal. 38-3691.
VOLKSWAGEN - Compro. Paga-
mento à visto, de 1959 a 1965.
Favor telef. 22-4229 ou 57-5736
{comprando para meu uso). .
VOLKSWAGEN - Compro som
aborrecè>lo. Atendo com hora
marcada, seu domicilio. Pago
máximo hoie em dinheiro, Telefo-
ne 38-3891.
VOlKSWAGEN 66 0 km pronta
entrega vendo ou aceito troca.
Rua Escobar 91. S. Cristóvão.
Tel. 34-6200 - 34-6056. Sr. Jo-

VOLKSWAGEN 1964 - Aíul, 3a,
série. Vendo motivo viagem, óti*
mo estado, tudo original — Rua
da Upa, 75-B.
VOLKSWAGEN 61 - Sincroniza-
do. átimo estado, fatura de
compra etc. Só à vista. Ver e
tratar na obra Rua Senador Ver-
gueiro, 214. ' ¦ ¦ 

VENDO Dauphine 1963, no me-
lhor estado possivel. Todo bom,
Aceito -troca e facilito. Rua S.
F. Xavier. 398. Tel.: 34-7743 «
28-3776.
VÕLKSWAGEN 64 - S6 à vlsta
- 4 500 — Tudo bom. Ver e tra-
lar: R. Maria Amélia, 87, ap.
204 - Tijuca.
VOlKSWAGEN 63 - Azul pisei
na, equipado, estado de nôvo —
Vendo á vista — Gracindo — Tel.
22-9539.
VOLKSWAGEN modelo 66, c8r
cereja, equip. 12 000 km. Vendo
à vista por CrS 5 250 000. Rua
Miguel Ângelo, 324 - P. Texaco,
VOLKSWAGEN 63 - 2a. série;
pneu*' novos, râdlo, sealed-beam,
100% mecânico e lataria — R.
do Senado, 159, loia com o Sr.
Bôa Nova.
VENDE-SE Karmonn Ghio, ano
1964, 6timo estado. Preço CrS
6 200 000, cl rédio, rodas, talo
larga, capa de napa. Côr verde
esmerolda. Trotor cl Dono Nllsa
- Hotel Glória, ap. 734 - Tel,
25-7272.
VOLKSWAGEN 1961, 1962, 1963,
1964 e 1965 - Todos 100% do
máquina e lataria, perfeito estado
de conservação. — Entrados desde
CrS 1 000 000 e o saldo a longo
prazo. Auto-Prazo. — Conde de
Bonfim, 645-B. Tels.: 38-1135
38-2291. ¦¦
VEMAGUET 61 - Equip., motor
nôvo, na garantia. Entr. de Cr$
1 400 e o rest. a longo pra
zo. Rua São Francisco Xavier,
30-A
VEMAGUET 60 - Equip., esto-
famento nôvo, mec. 100%. Entr.
de Cr$ 1 200 e o rest. a longo
prazo. Rua São Francisco Xa-
vier, 30-A.  -
VOlKSWAGEN 1956 - Alemão,
troco por carro americano, faci*
lito. R. Afonso Pena, 66.
VOlKSWAGEN 63 •- Vendo hoje
à vista por CrS 4 390 000. Não
aceito ofertas Vale mais Tra-

m

VOLKSWAGEN 1966, 0 km. Ven-
do a emplacar. Pronta entrega. —
Aceito troca e facilito. Rua SSo
F. Xavier, 398. Tels,: 34-7743 e
28-3776.
VOLKSWAGEN 66 - 5 000 km,
equipado — CrS 5 800 — Ale-
xandre, Av. Visconde Albuquer-
quo, 1 035.

VAUXHALL 51 - Vendo
em bom estado. Financio
com peq. entrada. X. Sil-
veira, 11, Sr. Ismael.
VOLSKS 59 - Alav. e volante
Porch — Tala larga, capa, late-
rais vulcron, rad. trans.. pega ls-
drão, espetacular pintura alumí-
nizada. 3 500 s| oferta. Troco,
Ruo S. luiz Gonzaga 2340 - Tol
28-6048. -
VOlKSWAGEN 61 - Rádio, ca-
pas napa, tranca e reforço, esta-
do ótimo, preço 3 000, urgente.
R. Barata Ribeiro, 254 — Porteiro
Geraldo.
VOLKSWAGEN 1964 - Supere-

Juipado 
— Estado do 0 km. Ven-

o -i 2 500 de enlrada e saldo
ató 15 meses — Rua Real Gran-
deza, 238-B - 26-9992.
VENDE-SE um carro barato. Tra-
lar na flua General Celdu.il,
n.o 179.
VOLKSWAGEN 1963. Equipado.
Em estado de nôvo. Vendo, tro*
co e facilito. Rua S. F. Xavier,
398. Tels. 34-7743 o 28-3776.
VOlKSWAGEN 62, 63 e 64. To-
dos novinhos. Diversas cores. —
Entroda desde 1 800 e o soldo
em 16 meses. Rua Riachuelo, 33,
Tel. 22-7036.

N3o compra tem conhecer
os planos do financiamento
da. Guando.

Telefone para
_l CETEL941560
Campo Grande 822

Um representante irá visitá-lo
em eua casa ou escritório
Se V. estiver por perto, venha
tomar um cafezinho conosco.
Vai ser fácil comprar seu•VW na Guandu.
Ganha um VW »ra km tdquiiWa
Mios heneficlíntes da Campanha

Nacional da Criam»!

^
ISiL

KtoUlOSUM.

. Av Cez-rlo de Mello, 1549
X_ Campe Grande SB _j

VEÍCULOS DE CARGA
CAMINHÕES Chevrolet 58 e Ford
51, F-6 estado de novos vendo.
Rua Condido Benlcio o, 1219. P.
Seca.

VOLKSWAGEN 63 - Pérolo, su-
perequipado, ótimo carro. Vendo
na Rua Silveira Martins, 132, por-
taria — João. .
VOLKSWAGEN 63 ou 64 - Com
pro somente do proprietário. ~
Não serve revendedor. Pago em
prestoções de 460 000. Telefone
45-6784 - Roberto.
VOLKSWAGEN 1965, azul, tran-
ca, rádio, cremados, Isqueiro, es-
pelho, todo forrado de napa, es-
puma preta, pouco rodado, lacra-
do. Um só dono. Perfeito do tu-
do. Pode trazer mecSnico, Ven-
do urgente, aceito oferta — Av.
Epitácio Pessoo, 664 — 101. Te-
lefone 27-3339. Sr. Carlos.

VÒLKSWAGEN 1960, 1962, 1964 e
1965 — Superequlpodos, excelen-
tes. Troco ou facilito, Rua Conde
Bonfim, 66-A. Tei: 34-9909.
VOLKSWAGEN 1966 - 0 km. -
Vários. Troco ou facilito. Rua Con-
de 8onfim, 66-A. Tel. 34-9909.
VÕLKSWAGEN 63 - Um s6 do-

Facilito 24 meses. Conde de
Bonfim, 55-A.
VENDO - Base 1 250 000 à vis-
ta, aceito melhor oferta, CHRYS-
LER 53, 4 pt., porl., rádio, vi-
dros ray-ban ¦ automáticos. Ver
hoje e amanhã. Rua Mariz e Bar-
ros, 775, fundo Hospital, na
colchoaria. _^ t_
VENDE-SE DKW 63 - Táxi equi-
pado, facilita-se em prestoções,
entroda CrS 2 500 000, Rua Gon-
calves n.° 85 — Catumbi - Re-

naldo.
VENDE-SE um autom6vel JK, ano
1963, todo equipado, em bom
estado. Prejo CrS 6 500 000. -
Tratar Av. Atlântica 2 740, ap.
202, com Alfredlnho.
VOLKSWAGEN 1961 — Supenfcul-
pado, em ótimo estado. Vendo,
troco, facilito. Rua Barão de
Mesquita, 174-Ç.
VOLKSWAGEN 1963 - Taxi, em-
placado em 12-10-66, todo equi-
podo, excelente. Facilito com Crj
2 500 e soldo até 20 meses. R.
Conde Bonfim, 66-A. Telefono:
34-9909.
VOLKSWAGEN 1961 - Em estado
de nôvo, cerâmica, equipodo. —
Vendo, troco, facilito. Rua., Had-
dock lobo, 320.
VOLKSWAGEN 65
Equipado — Vendo —
Facilito — Barata Ribei-
ro, 236.
VOLKSWAGEN 59 - 1 900 000,
alemão, equipado, cl rádio, tran-
ca etc, rigorosamente nôvo. —
Saldo a comb. Troco. R. SSo
Francisco Xavier, 342. Maracanã.
VOLKSWAGEN 65 côr v.rm.lho
— único dono. Vende-se
ta. T.l. 57-8774. V.r Rua Barata
Rib.iro 625 — Garag.n..
VOlKSWAGEN 63 - Equipado -
3 700 a vista.- V.r na Rua Vi.
Iala Tavar.s n. 373 - 104 -
Uns Vasconcelos. ,
VOLKSWAGEN 62 - Superequipa-
do em estado realmente de novo.
A vista 3 780 mil. Tel. 45-7886
— Estudo troca.
VÕLKS 66 — 0 km, última série
cr inovações — Imperial S. A. —
Av. Gomes Freire, 333, Sr. Wil-
son - Tel.: 22-1272.
VOLKSWAGEN 61, 62 e 63 - CrS
1 190 000 sincronizados, várias
cores, equipados. Saldo a comb,
Troco. R. São Francisco Xavier,
342 — MaracanS.
VOLKSWAGEN 60 - Equipado.
1 500 e 200 p| mis, à vista p|
m. oferta. Dom Melnrado 37, de-
pois das 8 horas - 48-6932.

VENDE-SE Aero Willys 60. Ver
garagem Cristina R. São Francis-
co Xavier, 915, Sr. Hélio. Tel. Dr.
Elfdio 58-2281.
VOLKSWAGEN 65 -
Equipado — Ótimo esta
do - Base: Cr$ 5100
mil — Av. Prado Júnior,
290-A - Tel. 37-3717
VOLKSWAGEN 63, última série,
equipado, nôvo mesmo, côr ce*
râmica. — Av. Italianos, 723..— R<
Miranda, das B às 13 noras.
VOLKSWAGEN - Tenho dois 65
e 61, sincronizado, superequipa*
do, ótimo estado. Vendo, troco.
Av. Suburbana 10087. Cascadura.
VOLKSWAGEN 61 - sin-
cronizado — Vendo -
Barata Ribeiro, 236. -
VOLKS 60 — Com rádio, .capas
preta, tranca direção 2 90O. Av.
Nova Iorque, 212-A — Boqsucesso.
VOlKSWAGEN 65 - Última sério,
còr vinho, superequipado, lindo
carro, vendo passo, facilito. Rua
do Bispo, -47.
VOLKSWAGEN 66 - 0 km a fa-
tu rar. Ac. troca e financio. Tel,
22-9073. Av. Mem de Sá, 173,
KARMANN-GHIA 1963 - Supor-
nôvo, equipadissimo. Ac. troca
e financio. Tel. 52-5934. Av.
Mem de Sá, 173.

CAMINHÃO Chevrolet 51, 58, 59,
61, 62 e 64 todos 'revisados, tõ-
da prova, vendo, troco, fac. Rus
João Romariz 119, Ramos, Tele-
fone 30-9684.
CAMINHÃO CHEVROLET 1961 -
Bem. calsado, equipado, pronto
para' qualquer serviço. Vendo ou
troco por carro de menor valor.
Facilito parte. Tratar com Luis
na Pça. Alberto Monteiro Filho,
II - Jacaré - 29-1682.
CAMINHÃO Chevrolet 34, des.
montado, com carroçaria, vende
se à Av. Rodrigues Alves, 539,
telefone 23-0991.
CAMINHÃO Chevrolet 59/60 •
61, bom de tudo, a toda prova.
Vendo, melhor oferta à vista —
Rua Paím Pamplona, 95, térreo.
CAMINHÃO Chevrolet - Vendo
46 - 100%. Av. Ernâni Cardoso,
262 c| 5 — Cascadura.
CAMINHÃO - Vendo Ford 39.
Av. Santa Cruz, 4 706 — Augusto
Vasconcelos. Pôsto Banguense —
Prego 7 000 000 - Sr. Froncisco.
CAMINHÃO - Vende-se um
FNM ou troca-se por Jeep ou
Rural. General Severiano n.° 186
Tel. 26-9095 - Paulo.
CAMINHÃO INTERNACIONAL LP
160 - Otimo estado, 1952 —
Vende-se. Rua Regente Reijó, 62
— Sr. Ibrahlm.
CAMINHÃO - Vendo 3 Chevrolet
58, CrS 3 100; 56, CrS 2 800 a
51 CrS 1 750, todos em bom es.
tado. Rua Santana, 77, loja E.

MERCEDES BENZ - 1964 - Ca-
minha o, basculante, semi-novo. —
Facilite. Tratar Sr. Costa ou Au-
gusto. Tel. 96-2096 e 96-0765 ou
Cov.rnador 259,

AUTOPEÇAS E REVENP.

VOLKS 65 — Completamente
equipado, pouca quilometragem,
vendo, troco, facilito, pequena
parte. Av. Suburbana, 122. Tel.
28-7288.
VOLKS-63 -' Motor nôvo, equi-
pado, estado excepcional com 2
milhões de entrada. Combinar
Tel. 58-7504. Particular para par-
ticular.
VOLKS 66-0 km, vá-
rias cores. Facilito. Rua
São Fco. Xavier, 102.
VOLKSWAGEN 1964. Vendo, fa-
cilito parte, c| rádio, capos e
acessórios, unlco dono. Rua Vis*
conde Pira|á, 175-B — Ipanema.
(Particular),
VOLKSWAGEN 64, superequipo-
do. Impecável, -de 1 dono só.
Vendo financiado. R. Siq. Cam*
pos, 244. Tel. 37-214K
VOLKSWAGEN 1964, excelente
estado, pouco rodado, único do*
no. Otlmo preço à vista. R. St,
Clara, 33, s. 901. Copacabana,
VEMAGUET, ótimo estado. Ven-
do urgente. Base 2 680. R. Fl-
gueiredo Magalhães, 28, ap. 904
Tel. 57-7280. Ver depois das 14
horas.
VOLKS 65 - 13 500 km roda-
dos. Retirado em agosto 65; P.r-
feito, único dono, 4,5 mllhõas h
vista • 4 x 243 000. Tratar tel.
47-9659 Ver R. Sousa lima, 121
ap. 1101. T.I. 47-9659.

VOLKS 65, azul atiant., est. de
nôvo 5 330 à vista, troco e fac.
cl 3 000 ent. saldo 18 m. R. 24
de Maio 316 - 48-2701.
VOLKS 64. equipado. 6timo es-
tado, qualquer prova, 4 600 à vis-
ta, troco e fac. cl 2 400 ent.
saldo 18 m. R. 24 de Maio 316
- 48-2701.
VÕLKSWAGEN 64 - Côr azul,
equipado, ótimo estado,< único

tar hoje com Afonso, das 14 às dono. Tratar tel. 23-4976 — Luiz
16 hora» pelo telefone 52-9226. Sérgio.

VOIKS - 60 ati 63.'Compre 1
p| mau uso d. particular, pago
a dinheiro em s| domicilie. T.l.r
48-7132 - Urg.nt..
VOLKS 61 — Sincronizado, ter-
ceira série. Tratar Praça da Re-
pública, 45, quartel Bombeiros,
com Major Válter Costa. Telefo-
ne 32-0655.
VOLKS 62 todo equipado, estado
excelente. Bom preço. Av. Co
pacabana 1 194-301.
VOLKS ano 63, todo 65 cor pe-
rola, superequipado, troco por
Karmann-Ghia. Rua dos Andra
das n.° 27, sl 2 — José Augusto
- 23-3661.

OFICINAS
OFICINA mecSnico com escrita-
rio e telefone. Passa-se o contra-
to. Tel. 29-1824.

MOTOS - LAMBRETAS

BICICLETAS -
TRICICLOS

ESPORTES -
EMBARCAÇÕES

BARCOS E LANCHAS

MOTORES E EQUIP.
MARÍTIMO

.-si
-.1

CAMINHÃO FORD 1951 - F-6
—Máq. retif., vendo por CrS • •

1 550 — Avenida Suburbana n.
9 999 — Cascadura.

PNEUS- Vendo 2 (900 x 20) e 1
(670 ii 650 x 15) - Prejo pl
compra 35 mll. B| negécio — R.
Volentim Magalhães, 512 — Vi.
g-ário Geral.

OFICINA -MECÂNICA completa,
toda legalizada, espaçosa para 16
carros, vende-se melhor oferta,
R. Aristides Cairo, 353 - Méier.

LAMBRETA LD 59 - Estado do
nova, equipada. Preço 450, Xa-
vier da Silveira, 59 — Farmácia.
GULIVETTE 63 - Vendo urgento
em excelente estado. Tratar te-
lefone 45-6865.
VENDO 3 Lambreta» 62-60 .com
reboque ou sem Av. Brá» ds
Pina, 2157 — Israel.
VENDO Vespa"M3 61 - 600 00O;
equipada. Tel. 42-3784, Pereiro, de
2a. a ôa-feira.
VENDE-SE Moto Jova, 250 cl.
Tratar Escola Americana. — Rua
General Urquiza, 223. - Sr,
Gilson. .
VESPA — Vendo, pouco uso —
550 OOO & vista. R. Toneleros n.°
4, portaria — Copacabana.

BICICLETA Caloi-Fiorentlna, aro
14", p| crianja atá 8 anos, esta-
do de nova. Tel. 32-7606, ma-
nhã ou noite.

LANCHA — Columbia, motor po-
pa Everude 18 H.P. tudo bom
estado com carrinho reboque —
1 400 000 só durante o semana*
30-2210 - Raul.

COMPRO motor marítimo, Penta
Volvo BB-70 — Tratar Rubem
Franco. Tel. 23-1410.
CrS 4 000 000 - Motor GM 471
marítimo, industrial. Otimo esta-

Ido. Rua Maxwell, 344.
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