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TEMPO: i 11 tiú vel.
TEMP.: estável. VEN-
TOS: hiiefcte, fracos.-VI SIK.: moderadas
MÁXIMA: 27,1. MINI-
MA: 19.1. (Mais dela-
lhes na l.a página do
Cad. de Classificados) Rio de Janeiro — Quarta-feira, 25 de outubro de 1967

EUA voltam a fornecer armas à
Ano LXXVII — N o-M-T 

^

RAlP]e a Israd
S. A. JORNAL DO BRASIL - Av.
Rio Branco, 1101112 - End. Tel.
IOR0RASIL -""-GB. - Tel. Rede
Interna: 22-1818 — Sucursais: S.
Paulo — Av. Sáo Luís, 170, loia
/. Tel. 32-8702. Brasília - Selor
Comercial Sul — S.C.S. — Quadra

1 - Bloco 1 . Ed. Central, ó.°
and., gr. Ó02|7. Tel. 2-8866, B.
Horizonte — Av. Afonso Pena,
I 500, 9° and. Tol. 2-58-18. Nile-
rói — Av. Amaral Peixoto, 116,
grupo» 7031704. Tels. 5509 e
21730. Porto Alegre - Av.
Borges de Medeiros, 915, 4,°
.-.nei. Tel. 4-7566. Reciíe - Rua
União, Ed. Sumaré, sl 1 003. Tel.
2-5793. B. Aires - Flórida, 142
loias 10 e 14. Tel. 40-3855. Cor-
r__»ond_ntes: Manaus, Belém, S.
Luís,, Teresin», Fortaleza, Natal,
loao P-ffE-oa, Maceió, Aracaju,
Salvador, Vitória, Curitiba, Goiá-
nia, Montevidéu, Washington, No-
va Iorque, Paris Londres. PRE-
COS: VENDA AVULSA, GB e E. do
Rio: Dias úleis, NO$ 0,20 - Do-
mingos, NCrS 0,30; SP, DF e BH:
Dias úteis, NCrS 0,30 - Domin-
qos, NCrS 0,40; Estados do Sul:
Dias úleis, NCrS 0,30 - Domin-
qos, NCrS 0,50; Nordeste (alé
PB): Dias úleis, NCrS 0,30 - Do-
Mingos NCrS 0,50; Norte (RN
..té AM!: Dias úleis, NCrS 0,50
- Domingos: NCrS 0,80; Oeste
(GO, MT!: Dias úteis, NCrS 0,30

- Domingos, NCrS 0,50; SERVIÇO
POSTAL (BRASIL): Ano, NCrS
45,00; Semestre, NCr$ 23,00; Tri-
mestre, NCrS 12,00 - ENTREGA
DOMICILIAR: Guonr.bara, Trimes-
tre, NCtS 18,00; Semestre NCrS
36,00 - Exterior (V. AÉREA) -
EUA: Mensal, USS 10; Trimestre:
USS 30; Argentina PAS 60 e PAS
100; Uruguai $8, dias úteis e $15
domingos; Chile, dias úteis 1,50.
escudos; domingo-, 2,70 escudos.!

ACHADOS E PERDIDOS
AVISO — Clínica Equipamento.;
A\édicos Ltda., sito à Av. Almi-
rante Barroso, 90, sala 701, gra-
Tifica com NCr$ 50,00, quem rie-^
volver umi pasta contendo J
documentos fiscais perdida no:
ir.iieto entre o Flamengo e o Cen- jtro, no dia 20 de outubro às 181
i-oras no ônibus 115. Desde já j
agradece qualquer informação. Ai
G erêncin.  j
aTvÃRO DE MEDEIROS RÕchl jnerdeu sua licença de Comércio
Ambulante, emitida pela IXRA,
para o Corrente exercício, não sei
responsabilizando pela prática de|
Ato comercial ou aquisição de
ni_rcndorias, que venha a ser!
feito com base na mencionada
licença,
AÇOUGUE PAULA MATTOS LtdaJ
sito na Rua Monte Alegre, 337,
in;cr_ 183 233, vem informar ter
extraviado seu Alv.irn de Locsli-

DOCUMENTOS PERDIDOS - IFP
1175917 CMH 249B38 CP 88679:
s. 73a. Idval Pereira Ribeiro — J
Gratifica-se. I
EMBRULHO PERDIDO - Perdou-
sc um embrulho contendo livros'
íi.cals na barca que partiu do;
Rio para Niterói às 11 horas dof
dia 23-10-67 pertencentes à fir*]
ma Distribuidora de Artefatos
lexteis Limitada. Pede-se o fa-
vor do entregar à Rua Pedro I,
Ió, ou telefonar para 22-7548,
que sara bem gratificado.
EXTRAVIO DE LIVROS Extra-
visram-se os livros de Registro_
de Compras, 7.° e 8.° volumes,!
da firma Joaquim Rodrigues. Pa-
deiro, inscrição estadual 109 643.00;
no ônibus no trajeto compreen-;
dido entre a Rua Nossa Senhora '¦

da; Graças c Praça Saenz Pena.
Gratifica-se a quem devolvê-los à.
RuJi Nes.a Senhora das Graças,-
686.
FOI PERDIDA a carteira da Or-
dem dos Músicos do Brasil de
n.°. 9294 pertencente a Ozimo
José des Santos.
FOI PERDIDO - No tra.ato da
Cavalcante a Jacarepaguá, cartel-
te de habilitação n.° 96 071,
cart. do identidade F. P. nume-
ro 896 423 e uma autorização
para dirigir, pertencente ao Sr.
Elias Peçanha. Favor quem en-
contrai-, entregar na Rua Silva Va-
le n. 620 — Cavalcante ou telefo-
net: 29-9855 ou 29-9667 - Gra-
tifitfl.se.
GRATIFICA-SE bem a quem devoi- _
ver documentos, livros fiscais e!
talões de NF alguns iá usados,
contratos, carteiras modelo 19,
que foi guardado dentro de uma;
caixa de madeira levado com en-|
•sano com a retirada de lixo ei
•entulho. Entrega com o Sr. Gér-
son Rua Frei Caneca 117.
PERDEU-SE no trajeto, Rua do'
Catele, Largo do Machado, uma
pasta de couro, preta, contendo!
2 talões de Notas Fiscais, Sério A,j
d. numeração 1 a 50 • 51 a 100
da firma William Kaufmann, De-
corações ltda. localizada na Rua
do Calota 137. Gratifica-!» bem
¦ quom encontra.la.
PERDI passaporte israelense em.
Nova Iorque, EUA, em nome do
senhor Gideon Tíktín. Telefone
17-019*K
PERDI meu passaporte YEDA BAR'-
KOSO DE MEDEIROS, quem achar
te .fone 42-2651.
PES-EU-SE dia 22-10-67 1 carteira
do motorista, carteira de identi-
cadê e licença de carro placo
Í1-26-43. Quem achou pede-se te-
lefcnar para 46-0639 ou 30-9277.
PÍ.RDEU-SE um passaporte jorda-
niano de nome Thayer Ibrahlm
Muhsmao Barlah n0 585 464 com
^ data de saída 12 outubro d
1966 na Cidade de Jerusalém -
Cndereço: Av, Nilo Peçanha, 258
D. Caxias. Obrigado.

EMPREGOS
SERVIÇOS

DOMÉSTICOS
AMAS - ARRUMAD.
E COPEIRAS
ARRUMADeTrÃ-COPEIRA - Preci-•en-so c| documentos. Idade ir.í-
nima 25 anos — De preferência
porluguiha. Folgas: quinzena!:,
unia tarde semanalmente e 3 vô-
zes à noíte. Início de ordenado
NCr$ 60,00 mensais. Rua Gus-
tavo Sampaio, 639, ap. 902. —
Leme.
A AGENCIA RIACHUELO - Tam
cop.-arrumadeiras, babás, etc. c/
documento. • refs. Tels.: 32-5556
. 32-05B4 — D. Conceiçio.
ATENÇÃO — Empregadas domes
ticas temos os melhores pedido.
sal. NCrS de 100 a 300 cru.el-
ros novos. Embaixadas para o ex
terior etc. Rua das Marrecas 38
7.° andar.
ATENÇÃO - Domesticas? Temos
as melhores diaristas e efetivas,
copeiras, arrum., cozinheiras, fa
xineiras(os), passadeira.. Pessoal
idôneo, com documentos. Av. Co-
pacabana, 610, s[loja 205. 37-5533.
ARRUMADEIRA - COPEIRA -
Precisa-se com boas referencias,
Rua Anibal de Mendonça 22 1.0
andar. Ipanema.
À RR UMA DE ÍRA~COPEIRA - Pre
cisa-se moça boa presença, 18 a
26 anos, doe. e ref. Sá Ferreira,
44, ap. 1 002. - Copac. Posto 5.
ARRUMADEÍRA - Procura-se para
arrumar e cozinhar o trivial fino,
Não lava e não passa. Inicial:
NCrS 90,00. Tratar com referen-
cias e documentos na Rua Prof.
Gestão Bahiana. 127, ap. 301 -
Copacabana (última rua do lado
rjir.ito, antes do túnel no fim da
R. Barata Ribeiro).

EM FÉRIAS
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Horst Bucklwlz passa no Rio uma temporada dc inatividade

Rio ouve amanhã 16
canções no Festival

O II Festival Internacional da
Canção Popular entra amanhã
em sua fa.se final, eom a apre-
sentação de 16 músicas estran-
geiras no Maracanãzinho. A can-
ção austríaca Quando o Amor
Vem Chegando abrirá a parte
internacional, que continua sá-
bado eom mais 15 concorrentes,
entre as quais Margarida, do
brasileiro Gutemberg Guarabira.

A delegação russa só poderia
chegar ao Rio no domingo, e por
isso ficará de fora no II Festi-
vai. À exceção da cantora israe-
lense Geula Gill. chegam hoje
os últimos 40 estrangeiros que
vêm participar, como jurados,
concorrentes ou simples convi-
dados, do Festival. Entre os que
são esperados: Annouk Aimée,

Pierre Barouth. Jacques Bni,
Henri Mancini. Alain Barrière.

Um des membros do júri
internacional, o compositor nor-
te-americano Alex Nor th. disse
ontem que Margarida, eomposi-
ção baseada muna cantiga de
roda, está sendo prejudicada por
Lima orquestração sofisticada,
que não leva em conta a singe-
leza da música nem preserva o
seu ritmo tipicamente brasileiro.

• Sérgio Ricardo revelou ontem
que não ficou aborrecido por ter
sido desclassificado do III Festi-
vai da Música Brasileira, após
o incidente no auditório da TV
Recorde, em São Paulo, mas
•sentiu uma grande tristeza ao
ver publicada num jornal a foto
do que restou de seu violão de
estimação. (Pág. 5 e Caderno B)

Três bilhões serão
gastos em rodovias

O Presidente Cesta e Silva,
depois de instalar o Govêmo em
Belo Horizonte, ontem, assinou,
na reunião que teve com o Mi-
nistro dos Transportes, Coronel
Mário Andreazza, decreto insti-
tuindo o Plano Preferencial Ro-
doviário, que prevê a aplicação
de NCrS 3 bilhões até o fim de
sua administração, para pavi-
mentar ou implantar 20 mil qui-
lômetros de estradas.

No despacho que terá hoje
com o Ministro do Planejamen-
to, Sr. Hélio Beltrão, o Presi-
ciente assinará mensagem ao
Congresso contendo o projeto de
lei complementar que regula-
menta o Orçamento Plurianual
de Investimentos, a ser propôs-
to a partir de março do ano que
vem.

O Marechal Costa e Silva,
pouco depois de instalar o Go-
vêrno em Belo Horizonte, onde
passará quatro dias, afirmou
que a política de- se transferir
para regiões estratégicas de de-
senvolvimento visa a fazer cera
que elas identifiquem os fatores
de sua própria debilidade e pos-
sam anulá-los, fortalecendo o
sistema federativo.

O Presidente lembrou que, na
primeira dessas experiências,
instalou C' Governo em São Pau-
lo e depois foi ao Recife, cui-
dando em cada uma dessas ca-
pitais dos principais problemas
da Região, como cuidará agora
dos da Região Central. (Noti-
ciário, página 4, e Editorial, pá-
gina 6)

EM AÇÃO
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Os Estados Unidos anun-
ciaram ontem o reinicio das
remessas de armamentos, ern
caráter limitado, a Israel,
República Árabe Unida, Li-
bano, Marrocos, Tunísia e
Líbia, a fim de evitar que
alguns desses países recor-*
ram à União Soviética ou a
outras nações, embora res-
saltando que a decisão não
tem relação com os últimos
incidentes.

O armamento incluirá
aviões de combate Skyhawk
a jato, equipamento de rá-
dio, peças sobressalentes e
caminhões e, segundo o por-
ta-voz do Departamento de
Estado, será fornecido em
caráter "seletivo". "Não obs-
tante — acrescentou — os
Estados Unidos esperam, co-
mo sempre, evitar uma cor-
rida armamentista nessa
parte do mundo".

Egípcios e israelenses
acusavam-se ontem, mútua-
mente de ter provocado a"batalha total" de três horas
de duração, travada através
do Canal de Suez. que só se
encerrou às 17h30m (hora
local), com a mediação dos
observadores da ONU, depois
de deixar três egípcios mor-
tos e 37 feridos e um solda-
do israelense ferido.

A RAU disse ter abatido
um Mirage e destruído 24
veículos militares israelen-
ses, e admitiu a perda de
ura tanque e três depósitos
de combustível, enquanto Is-
rael informava ter danifica-
do seriamente duas refi-
narias responsáveis pela
produção de 75 por cento
do combustível egípcio, c
ressaltava que a ação não
constituiu uma retaliação
pelo afundamento do Eilath.

O Conselho de Seguran-
ça das Nações Unidas ren-
niu-se ontem às 23 horas
para apreciar a acusação
egípcia de "agressão preme-
ditada" de Israel contra ins-
talações petrolíferas, uma
fábrica de fertilizantes e ou-
trás partes do complexo in-
dustrial da Cidade de Suez.
mas o Chanceler Abba Eban
apresentou um contrapro-
testo que não faria alusão ao
afundamento do Eilath.

Em Brasília, o Deputado
Marcos Kertzmann (ARE-
NA-SP) afirmou ontem na
Câmara que o "traiçoeiro
ataque egípcio" ao Eilath
pode ter sido apenas uma
provocação mas que prova-
velmente constitui uma ten-
tativa soviética de criar no-
vos problemas com os Esta-
dos Unidos. (Página 9)
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Os 32 curtas-metragens escolhidos pela comissão

de seleção para o III Festival de Cinema Amador JB—

Mesbla estão na página 10.
Robert Wagner trabalha no Rio, num filme sobre o Festival

Carros matam
2 e ferem
9 num só

Na manhã de ontem, em di-
lerentes pontos da Cidade, seis
pessoas íoram atropeladas, tendo
morrido duas — uma em Copa-
cabana e outra em Botafogo —,
enquanto três estão hospitaliza-
das em estado grave e uma so-
freu apenas ferimentos leves.
Além disso, cinco pessoas que
viajavam na carroçaria ficaram
feridas —¦ duas gravemente —
em um choque de caminhões, no
Joa.

O caso mais grave foi em
Copacabana: um carro não iden-
tiíicado atropelou o agente fis-
cal do Estado do Rio. Antônio
Dayer Davi, que morreu, e sua
mulher, Sr.a Marlene Perez Davi,
que está no Hospital Miguel Cou-
to. O outro morto, o funcionário
cia União dos Servidores do Bra-
sil, Antônio Bruno, foi atropela-
do na Avenida Lauro Sodré.
(Página 16)

No salário
só aumenta
o resíduo

O Ministro Jarbas Passari-
nho assegurou ontem, por uma
cadeia de emissoras de televisão,
que "dura ou não, penosa ou
não", a política salarial será
mantida, e sugeriu aos empre-
sários desejosos de conceder au-
mentos .superiores aos percen-
tuais fixados pelo Governo, que
o façam sob a forma de parti-
cipação nos lucros.

Anunciou o Ministro do Tra-
balho que o Governo está dis-
posto a rever a taxa do resíduo
inflacionário sempre que o crês-
cimento da inflação ultrapassa-
la no período previsto de um
ano. Havendo disparidade preju-
dicial ao assalariado, o resíduo
será revisto automaticamente, a
fim de ser recomposto o quadro
de igualdade. (Página 3)

EUA cessarão o fogo
em Hanói pelo Natal

O Governo dos EUA pre-
tende suspender durante o
Natal os bombardeios contra
o Vietname do Norte forçan-
do o regime de Hanói a ne-
gociar a paz para mostrar à
opinião pública mundial que
são os norte-vietnamitas que
não desejam o fim do confli-
to — segundo informações
divulgadas por observadores
diplomáticos em Washin-
gton.

O Departamento de Es-
tado norte-americano rea-
firmou ontem que os EUA
examinam constantemente
todas as propostas sucetíveis
de abrir caminho para o res-
tabeleeimento da paz no Su-
deste asiático. Vinte e qua-
tro horas antes, o Presidente
Johnson reafirmara a posi-
ção dos EUA de alcançar
seus objetivos "sem frustra-

ção ou impaciência", culpan-
do Hanói pelo prosseguimen-
to da guerra.

A escalada dos EUA no
Vietname deu um passo à
frente, ontem, como o bom-
bardeio aéreo da maior e
mais bem protegida base.
do Vietname do Norte.
Phuc Yen, onde eram guar-
dados grande parte dos ja-
tos de Hanói. Apesar de de-
fendida por canhões anti-
aéreos, foguetes e aviação.
Phuc Yen foi parcialmente
destruída pelos norte-ame-
ricanos.

A rádio de Hanói infor-
mou que os Mig e a artilha-
ria antiaérea do Vietname
do Norte abateram nove
aviões dos EUA em diferen-
tes locais, nas últimas 24 ho-
ras. (Pág.. 11 e Editorial
na pág. 6)

À PRESSA EM GOVERNAR
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O Presidente foi recebido por Israel e ficou jio Aeroporto da Pampulha apenas o tempo de passar em revjstn as tropas

ARRUMADEIRAS, copeiras <? ba-
bás, precisamos, ótimes ordeno-
dos. — Rua Senador Dantns, 39,
2.» andnr, _a!n 206.

AGENCIA NOVA YOSK ofiret.
ohm-15 empregadas c/ doe. t re.
^rências, cozinheiras, cop., ar-
'um., habái. Tel, 56-0117.

ARRUMADEIRA . Piocisa-S-, maior

BA3Á — Precisa-se para menino
de uni ano. R. Visconde de Pirajá,
221, ap. 302. 27-7210.

BABÁ — Preciso urgente entre

fer-ncios. NCrS 70,00. Av. Epitá-
cio Pe.soa, 2 040 — Layoa.

COPEIRA-ARRUMADEIRA - Preci-
sa-se, exige-se carteira Rua Aires
Saldanha, 135 ap. 501^

COPEIRA - -.RRUMADEIRA -
Preciso com referências • cartel*
ra, servir à francesa. Rua Sousa
lima n. 338, ap. 702 — Talefo-
na 56.3-76.

,1. _¦_ _»„. j_„.u ¦._.(_.__!,:__ .115 e 25 anos. Exiio carteira e rede .5 ano;, dando reterancia? • ,_,_,___._,,„ Mr.e -,A _,_, «.. C-:.i
apresentando carteira. Pr. Botafo-
go, 260, 9° and., tal. *i-A2\_____

BABA para criança de 2 anos, BABA' - COPEIRA - Precisa- COPEIRA - ARRUMADEIRA c'
com boa aparência c referencias, se de preferencia portuguesa pa-1 pratica para casa de tratamento
Rua Aires Saldanha, 106, ap. ra servir à mesa e cuidar de — Ord. de 100,00 — Referencias
901. Copacabana. luma criança em Idade escolar —ide 2 anos na Rua Sousa LimajNão tem que arrumar — Indis-jn. 178 — ap. 101.

íBABÂ e uma copeira, preciso quCipensavel documentos e referen-i
icuide de uma senhora viúva, ciai — Tratar na Rua Paissandu1 COPEIRO — Precisa-se rapa_ até
mora ap. só. Tr*t-,r na Rus da,**.. 7, ap. 301 — Flamengo. Or-|10 anes pira cnsa de família.

[Carioca. 55, ap. áOl. idanado NCrS 120,00. ITel, 37-7692. Copacabana.

CASAL com dois filhos peque-
nos procura empregada para to-
do serviço e que durma no em-
prego. Ordenado NCrS 60,00.
Rua São Francisco Xavier, 701,
-p. 303.

EMPIH3ADA - Moça até 16
anos — Rua Martins Pena, 22, ap.
10) - Tijuca.
EMPREGADA — Precisa-se, sa-
bendo cozinhar com boas re*
ferèncias. Ap. de 2 pesseas, na
Avsnida Rui Barbrsa, 636, apar*
lamento 408 - Tel. 45-1067.
FWPREGADA domestica precisa-so
Rua Tenente França 278 cl 6.201
Todos os S_ntoB.

EMPREGADA - Cozinhando mui-
to bem o trivial variado e arru-
mando apartamento pequeno. Pe-
de-se pessoa com pratica, respon^
sabilidade e referencias. Horário
de 8 às 17 hs. Tratar na Rua Ba^
rata Ribeiro n. 512-A, das 10 às
11 horas.
EMPREGADA — Precisa-se para
pensão — Apresentar-se com do-

j cumentos — Rua Marqus de
! São Vicente n. 18.__

JEMPREGADA - Para o serviço
de um casal sem fühos. Ordena-

ido atuaÜ-tado. Exi**}?'iv:n nfertin-
CÍís. Tratar na Rua Sacadura Ca-

Ibra!, 231, sobrado, dss 12 ás
Í16 horj*,s, com o Sr. Joào,

EMPREGADA para casal, precisa-
se urgente com referências. Rua
Oois de Dezembro, 15 ap. 301 —
Flamengo.

EMPREGADA — Precisa-se para
arrumar e cozinhar o trivial fino,
com muita prática e boas refe-
rências. Paçia-se muito bem. Tra-
tar com carteira na Rüa Figueire-
do Magalhães, 47, ap. 1 201. -
Copacabana. _^
EMPREGADA - Precisa-se meio
expediente. . R. Voluntários da
Pátria, 402r502.
MENINA - Precisa-se para peq.'família. 

Rua Anita Garibaldi. 14
ap. 302. Tel. 56-4074.

EMPREGADA — Precisa-se de uma
doméstica, para todo serviço. Pa-
ga-se bem. R. Ant. Basílio n.°
34. Ap. 701 - Tijuca.

EMPREGADA - Precisa-se em
casa de família para todo o ser-
viço, na Rua das Laranjeiras, n.
347 ap. 401.
EMPREGADA — Precisa-se com do-
cumentos e referências pj todo
serviço de um casal. Ord. NCrS
80,00. To!.: 46-2885.

EMPREGADA - NCrS 70,00 - Pre-
cisa-se para todo serviço, não
lava nem passa, dorme no emprê-

,go. Tralar na Rua Nascimento Sil-
|va, 213, ap. 302 - Ipanema.

EMPREGADA para todo serviço
sabendo trivial variado, para ca-
sa de tratamento de 2 pessoas.
Referencias. Santa Clara 277 ap.
101.
EMPREGADA - 

"Paga-se 
bem. Rua

São Clemente 45 ap. 703.

EMPREGADA doméstica — Preci-
ses-se uma pl C3sa de família. —
Paga-se muito bem. Dormjr no
emprego. Tralar na R. São Fran-
cisco Xavier, 3V-102. Tijuca.

A*ÒÇA cu menina para cuidar de
criança e ajudar em serviços ne-
ra!:. Ord. NCrS .50.00 cpm rera-
rència. Rua Quitanda, 50 -- 2.°
andar, com Sr. Coelho.

FAMÍLIA ESTRANQ-IRA DIP1D-
MATA procura copeira - arru-
madeira bem preparada com do-
cumentos • referencias. — Tra-
tar na Rua Barão do Flamengo
n. 11, ap. 503.

MENINA educada para pequcn-i
família, inicial 20 mil. Rua l-ícri
Pinheiro 352, ap; 202 - Estâc!-.

menína-müçá ou mocinha
Precisa-se pj casal *.\ filhos. Se;-
viçcs leve*:. Não cozinha. R. Fi-
çjueiredo Magalhães 122 ap. 603.

MOCINHA — Procura-se para ca-
sal. Paga-se bem. Dorme ou não
no emprego — Rua Rainha Gui-
lhermin», 19, ap. 302. leblon.
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Jkjr CJLJ—1- fc-»* de novo entrada dos mgiêses no MCE
Micliel Debré
foi operado
na próstata

Paris (AFP-JB) — O Minis-
tro das Finanças, Michel Dobre,
íoi ontem operado em conse-
qüêncla da crise na próstata
que o obrigou a sair às pressas
da reunião do Fundo Monetá-
rio Internacional, em setembro,
no Rio de Janeiro, e abreviar
sua estada no Brasil para re-
gressar a Paris.

O boletim médico afirmou
que a operação se desenvolveu
cm boas condições e que o es-
t atlo gerei de Debré ó satisfató-
rio, acrescentando que a inter-
rupção de suas atividades será
de curta duração. Michel De-
bré foi operado pelos Drs. Píer-
re Abulker e André Herrault,
assistidos pelo Professor Debré.
ipai do Ministro.

CRISE

Ao desembacar no Aeroporto
de Orly, de volta, tia reunião
ílo FMI no Rio. onde defendia
a posição da França, Michel
Debré dirigiu-se diretamente da
passarela do avião para um au-
tomóvel que o esperava na pis-
t,a de aterrissagem, sem se avis-
tar com os jornalistas, tal o
estado em que a prostatite o
deixara.

O Ministro da Fazenda fran-
cês, entretanto, continuou tra-
balhando, diariamente, na sede
do seu Ministério e teve de de-
íender, ante a Assembléia. Na-
cional. o orçamento do Govêr-
no francês para o próximo ano
fiscal. Na manhã do dia 18,
depois dc uma noite de debate
na, Assembléia, teve de restrin-
gir ao mínimo suas atividades.

OPERAÇÃO

Durante o último fim de se-
mana. teve de guardar o leito
c segunda-feira foi obrigado íi
despachar em casa, de manhã,
porque não podia ir ao Minis-
tério. A tarde íoi internado e
ontem submetido à operação.

Inglês troca

Luxemburgo (A F P-U PI-
jB) — O Conselho de Mi-
nistros do Mercado Comum
Europeu decidiu, ontem,
adiar para o dia 20 de no-
vembro o exame do pedido
cie ingresso apresentado pe-
Ia Grã-Bretanha e três ou-
tros países — Noruega, Di-
namarca e Irlanda — por
falta de acordo entre a
França e seus cinco associa-
dos sobre a candidatura bri-
lánica.

O Ministro do Exterior da
França, Maurice Couve de
Murville, justificando a po-
sição de seu pais, disse que
a Inglaterra terá de solucio-
nar o problema do desequi-
líbrlo de seu balanço de pa-
gamentos e restringir a li-
bra esterlina ã função de
simples moeda nacional an-
tes de solicitar sua entrada

no Mercado Comum Euro-
peu.
DESACORDO

A Alemanha Ocidental,
Itália. Holanda, Bélgica o
Luxemburgo defenderam a
tese de que o MCE deve
examinar, imediatamente, e
sem condições previas, o pe-
dido de admissão dos inglê-
ses, sob a alegação de que
as medidas que a Inglaterra
terá de adotar para se ajus-
tar à política do Mercado
Comum dependem dessas
conversações.

Os cinco paises, associados
da França no Mercado Co-
mum. mostram-se favorá-
veis. de antemão, à adesão
da Grã-Bretanha, temendo
que nova rejeição do pedido
inglês provoque mais riscos
ã Europa do que os que pos-
sam resultar da entrada de
novos membros na Comuni-
dade.

Objetivo é afastar
Inglaterra dos EUA

Edivin Forte
¦> Especial pam o JB

a pílula
pelo 3, sexo

Londres (AFP-JB) — O
reverendo Stephan Hopkin-
son, da Igreja Anglicana de
Robbington, Essex, em arti-
go publicado ontem na re-
vista, de sua diocese, defen-
de a tese de que o homos-
sexualismo poderia ser a
melhor solução para o pro-
blema da explosão demo-
gráfica.

O raciocínio de Hopkin-
son é o seguinte: "Se de
uma forma ou de outra é
preciso impedir a reprodu-
cão, conservando ao mesmo
tempo o amor, será que, do
ponto-de-vista social e mo-
ral, não seriam preferíveis
as relações homossexuais?"

O reverendo acha que o
problema da superpopula-
ção coloca o homem diante
de uma opção — a matan-
ca generalizada ou um con-
tròle de nascimentos em es-
cala gigantesca e lembra
que "enquanto Roma toca
violino, a índia está em
chamas".

Luxemburgo (AFP-JB) —
A França mandou "às calen-
das gregas" a questão do
ingresso da Grã-Bretanha
no Mercado Comuni Euro-
peu, afirmaram ontem ob-
servadores bem informados.

A pessimista apreciação
dos observadores se origina
na análise do discurso do
Chanceler francês, Maurice
Couve de Murville, segunda-
feira passada, perante o
Conselho dos Seis.

Couve de Murville, que pa-
ra apoiar sua tese citou pa-
lavras do próprio Harold
Wilson, Primeiro - Ministro
britânico, afirmou com toda
clareza que não poderá ha-
ver nenhuma negociação
com o Reino Unido enquan-
to os ingleses não equilibra-
rem seu balanço de paga-
mento e decida o problema
da libra britânica.

A França quer que a Grã-
Bretanha elimine o déficit
de seu comércio e que "na-

cionalize" a libra, para que
esta se comporte de forma
semelhante ao franco ou às
outras moedas dos sócios do
MCE.

As duas condições já fo-
ram antecipadas por Couve
de Murville na reunião do
Conselho de Ministros dos
Seis, realizada em Bruxelas,
dia 11 de junho, mas é a
primeira vez que o Ministro
d a s Relações Exteriores
francês as formula de ma-
neira tão categórica.

A firme negativa francesa
— adiantada pelo General
Charles De Gaulle, em sua
entrevista coletiva do dia 16
de maio — baseia-se, princi-
palmente, no temor de que
o ingresso da Grã-Bretanha
transforme de tal maneira
o MCE, que este se converta
numa simples zona de livre
câmbio.

Entretanto, atrás dessa
razão puramente técnica,
agitam-se outros problemas:
a França quer que a Grã-
Bretanha se desfaça de seus
laços com a Comunidade
Britânica de Nações e que
abandone suas "relações es-
peciais" com os Estados Uni-
dos.

Os franceses — admitiram
os observadores — acredi-
tam que o ingresso da Grã-
Bretanha significará abrir a
porta à penetração norte-
americana no sólido edifício
da Comunidade.

A comunidade é, para o
pensamento degaullista, um
dos instrumentos necessá-
rios para que a Europa re-
cupere seu poderio mundial,
em face das superpotências:
Estados Unidos e a União
Soviética.

Couve de Murville foi ela-
ro: "A grande questão, dis-
se, que hoje nos preocupa
se refere ao próprio futuro
da política européia, admi-
tindo que algum dia se pos-
sa formular uma".

Admissão é questão de
tempo, afirma Wilson

immissa
irrita bispo
no Sinodo

Cidade do Vaticano (AFP-
UPI-JBj — Os 200 bispos e
cardeais do Sinodo deram as
opiniões mais contraditórias a
respeito da missa normativa
celebrada ontem, na Capela
Sixtina, a titulo de experiên-
cia. O Bispo de Caracas, Dom
Luís Eduardo Henriquez, decla-
rou com certa Irritação: "o que
assistimos foi uma minimissa".

Embora alguns bispos e car-
deais não tenham hesitado em
classificá-la de demasiado shn-
pies, outros elogiaram a su-
pressão do beijo ritual dos ob-
jetos sagrados e das numerosas
genuílexões da missa tradicio-
nal. A cerimônia foi celebrada
pelo Monsenhor Annibale Bug-
nini e durou 45 minutos.

LABORATÓRIO

Os participantes do Sinodo
receberam instruções para se-
guir a missa normalmente, co-
mo se estivessem em suas res-
pectivas dioceses, e aeompa-
nharam o sacerdote, entoando
os hinos religiosos em italiano.

A missa normativa, mais sim-
pies e curta do que a atual e
que exige maior iparticlpaçáo
dos fiéis, se fôr adotada, aca-
bará com a distinção entre
missas solenes e ordinárias.

Sexta-feira os cardeais c bis-
pos darão sua opinião defini-
tiva sobre a cerimônia e depois
c Papa Paulo VI decidirá se
adota a missa normativa para
todo o mundo.

Na sessão de ontem do Sino-
do, vários dos 16 oradores que
se pronunciaram pediram uma
reforma da liturgia em bloco,
ao invés de uma reforma frag-
mentária, como tem sido feito
até agora..

Londres (AFP-JB) — O
Primeiro-Ministro Harold
Wilson declarou, ontem, pe-
rante a Câmara dos Co-
muns, que não considera
fracassada a tentativa da
Inglaterra de entrar no
Mercado Comum Europeu,
acentuando que o tempo
trabalha em favor da In-
glaterra.

— Nós não desanimare-
mos com a evolução da si-
tuação de um dia para ou-
tro com possíveis decepções
— acrescentou o Primeiro-
Ministro britânico, reafir-
mando que seu Governo es-
tá disposto a iniciar ime-
diatamente as negociações
com o MCE.
PRESSÃO

Afirmou Harold Wilson
não ter a menor dúvida de

que o Governo da Alemã-
nha Ocidental — cujo che-
fe, o Chanceler Kiesinger,
encontra-se em Londres, em
visita oficial —, utilizará
todos os meios a seu alcan-
ce para assegurar o êxito da
iniciativa britânica.

Com respeito à. posição
da França diante da libra
esterlina. Wilson disse que a
Inglaterra não tem porque
tomar a iniciativa da cria-
ção de uma moeda de reser-
va européia. Frisou que esta
questão poderia ser discuti-
da quando se realizarem as
negociações sobre a admis-
são no Mercado Comum.

Amanhã o Ministro das
Relações Exteriores, George
Brown, exporá, na Câmara
dos Comuns, a posição bri-
tánica sobre a reunião de
Luxemburgo.

gente
CIA foge
para URSS

ilíoscoií (UPI-JB) — O ex-
agente da CIA, John Smith,
diz hoje na Gazeta Literária de
Moscou que desertou para a
União Soviética porque os Es-
tados Unidos estão preparando
uma nova catástrofe mundial.

Smith — de quem a Embai-
xada norte-americana declarou
jamais ter ouvido falar — revê-
Ia como se tornou espião, en-
quanto servia como diplomata
na Índia e se gaba de ter sido
oim "bom auxiliar" dos chefes
da CIA nesse pais, entre os
quais está sua própria mulher,
Mary London Smith.

O artigo, publicado hoje, in-
forma que John Smith é agora
cidadão soviético e trabalha em
Moscou, fato para os quais os
observadores chamam a aten-
ção, já que normalmente leva
bastante tempo até que um oci-
dental adquira a cidadania so-
viética.

Brasil pede
garantias
nucleares

"Nem te ouço"
(Charge de LAN) URSS abre crédito

para o Uruguai
de US$ 20 rr ilhões

Montevidéu (UPI-APP-JB1
— O Governo soviético ofere-
ceu ao Uruguai um crédito de
USS 20 milhões, segundo infor-
maram fontes financeiras ofi-
ciais, acrescentando que, na se-
gunda quinzena de novembro,
chegará a Montevidéu uma
missão econômica soviética,
que concretizaria a operação
de .crédito. O empréstimo de-
verá ser aplicado na indústria
e no setor agropecuário.

O Presidente Oscar Gestido,
depois de anunciar, em discur-
so segunda-feira à noite, a
nova orientação da politica
econômico-financeira de seu
Governo — com o reinicio de
negociações com os países so-
cialistas e europeus e agências
internacionais de crédito — ini-
cia, agora, gestões para reor-
ganizar seu Gabinete.

POLÍTICA ECONÔMICA

As negociações com a.s agén-
cias internacionais de crédito
estavam suspensas, por deter-
minação do ex-Ministro da Fa-
zenda, Amilcar Vasconcellos —
um dos que renunciou há 15
dias — que considera suas re-
comendações prejudiciais ao
país.

"Decidimos — disse Gestido
em seu discurso — reiniciar a.s
nossas negociações cont o Fun-
do Monetário Internacional
(FMI), com o Banco Mundial
(BIRD), com as agências de
desenvolvimento do Governo
dos Estados Unidos. Decidimos
acelerar acordos comerciais com
todos os países do mundo, com
os do Continente, com os euro-
petis e com os países do bloco
socialista".

Gestido disse que fará uma
política financeira "que de-
fenda nossa moeda em níveis
realistas, voltando para ela.
todos os nossos recursos e o

que conseguirmos no exterior,
porque estamos convencidos dei
que não conseguiremos dar
crédito ás nossas forças eco-
nômicas enquanto não dermos
á nossa moeda uma estabili-
dade mínima que não se con-
seguiu".

O Presidente salientou que n
situação econômica do pais e
sumamente grave, com uma.
inflação que "destrói nossa íó
no futuro, que frustra empre-
gados c empregadores, que faz
perder a confiança no porvir,
que incita o abandonar o pais
e esquecer que, enfim, nos co-
loca nos comentários interna-
clonais como um dos paísef
sem destino".

GABINETE

A reforma rio Gabinete »
conseqüência da renúncia de
cinco Ministros e do Diretor
do Departamento de Planeja-
mento e Orçamento, desfavo-
ráveis ás medidas de emergên-
cia impostas pelo Executivo,
há 15 dias. para solucionar a?
greves do.s bancários e de jor-
nallstas e gráficos.

Não há o menor indício acèr-
ca da escolha dos novos Mi-
nistros e. até o momento, os
líderes da.s várias facções dos
coloradas se abstiveram de co-
mentar o discurso de Gestido
e sua mudança na política íi-
nanceira do pais.

Gestido frisou que os novas
Ministros deverão ajustar-se à
linha traçada por èle, n fim dn
evitar futuras divergências, e
que não hesitará um só mi-
nuto em voltar a aplicar a.s
medidas de segurança ique
determinaram a renuncia dos
cinco) sempre que se preten-
der, com atos de pressão ou
violência, substituir a autori-
dade do Governo legltlmamen-
te constituído.

Argentinos dizem que COrpO Terceiro Mundo aprova em
Argel carta com as suas

dü "Che" 
já está 110 Panamá reivindicações aos ricos

Buenos Aires, Madri e Havana. (AFP-JB)
— O cadáver de Ernesto Che Guevara foi
transportado para uma base norte-americana
na Zona do Canal do Panamá, depois de ter
sido retirado do Hospital Militar de Vallegran-
de, na madrugada do dia 11, afirma a revista
Primera Plana, semanário de maior tiragem
da Argentina, que também defende a tese de
que o comandante guerrilheiro tenha sido cap-
turado vivo e executado em seguida pelos ofi-
ciais bolivianos.

O jornal 1'ucblo, de Madri, publicou on-
tem uma entrevista de seu enviado especial
com Régis Debray. na qual o jovem marxista
francês declara que Guevara tinha sido con-
denado á morte bem antes de 8 de outubro:
"Haviam-no vencido a terrível natureza da re-
gião e a traição de certos setores dos Partidos
Comunistas boliviano e não boliviano, que o
abandonaram quando mais precisava de aju-
da".

MAIS DUVIDAS

Roberto Garcia, o enviado especial da Pri-
mera Plana, levanta em seu artigo uma série
de dúvidas n respeito das versões oficiais sobre
a morte de Guevara:

1. Se Guevara combatia sentado, por que
tinha ferimentos nas pernas?

2. Como explicar os seis ferimentos no
peito, se Guevara, segundo depoimentos de
Debray e de outros guerrilheiros capturados,
combalia com um colete á prova de balas?

3. Se o Che foi capturado em pleno uso
de suas faculdades mentais, por que os milita-
res bolivianos não divulgam uma gravação de
suas declarações?

4. Por que não íoi feita uma perícia ba-
listica na hora da autópsia? O primeiro rela-
tório médico afirmava que os ferimentos mor-
tais tinham sido causados por balas de cali-
bre 38, de pistolas usadas somente pela oficia-
lidade.

5. Por que o médico Martinez não mencio-
na no seu boletim oficial que uma bala atra-

vessou o coração e o pulmão esquerdo de Gue-
vara. se anteriorment» fêz uma declaração a
este respeito?

Por último, o artigo dá a entender que o
Comandante-chefe das Forças Armadas
Bolivianos, General Alfredo Ovando Condia,
tenha ordenado pessoalmente ao Coronel Zen-
fceno Anaya, chefe da Divisão, e ao Tenente
Prado, do' batalhão de Rangers, que capturou
o Clic. que o matassem antes de apresentar o
cadáver á imprensa.

CAUSAS DO MALOGRO

Primcra Plana analisa depois o malogro
da atividade guerrilheira e menciona os seguiu-
tes (atores: as ações começaram antes do pia-
nejamento, em Nancahuazu, que na realidade
devia ser a zona de refúgio ou retirada. Além
disso, o campesinato que já é proprietário da
terra, não era receptivo.

Mas houve outra circunstância particular-
mente importante, a divisão dos comunistas
bolivianos em russófilos, pró-chíneses e cas-
tristas. "No principio, a linha castrista esti-
muloti a guerrilha, depois se afastou dela e
acabou reprovando-a. Hoje na Bolívia já não
há guerrilha, a facção chinesa naufraga na
indigència e só chove a propaganda da ala
russófila, revistalizada e companheira de rota
cio Presidente Barrientos".

Diz mais adiante: "Na guerrilha pulula-
vam os espiões. £ que a maioria de seus in-
iegrantes era constituiria de mercenários, sim-
pies Aventureiros atraídos pela aventura e a
segurança de um salário. Estranha que a ex-
periência de Che não lhe tenha servido para
insuflar uma mística em seus homens."

Finalmente, o semanário explica que Gue-
vara e os cubanos viviam quase isoladas dos
outros guerrilheiros, aos quais só davam or-
cens. "Talvez nestes fatos se originem muitas
relações"."Guevara, embriagado de violência ou de
romantismo ou de sede de justiça, ou de de-
salento, nunca prestou atenção à contra-ín-
teligência. às traições. Em suma, virou «s cos-
tas á realidade", conclui o artigo.

Argel (AFP-JB) — A conferência dos países em desen-

volvimento aprovou, ontem, por unanimidade, a Carta de

Argel que consubstancia as reivindicações econômicas e co-

merciais a serem apresentadas pelo Terceiro Mundo, em

fevereiro, â Conferência Mundial sobre Comercio, em Nova

Dé».
A Carta pede aos paises ricos que destinem um por

cento do seu produto nacional bruto ao desenvolvimento
do Terceiro e aos países socialistas, em particular, que pre-
vejam em seus planos um aumento das importações pro-
cedentes dos países em desenvolvimento.

Debray não eslava credenciado

Nações Unidas (UPI-JB)
— O representante brasilei-
ro na Comissão Política da
Assembléia-Geral da ONU,
Antônio Correia do Lago,
pediu ontem às potências
nucleares garantias oficiais
de que respeitarão o tratado
de proscrição das armas atô-
micas na América Latina,
que chamou "um marco im-
portante nos esforços da
humanidade para assegurar
a paz".

Lembrou, contudo, o de-
legado brasileiro, que o tra-
tado não impedirá a invés-
tigação, o progresso técni-
co e a utilização pacífica da
energia nuclear em todas
as suas formas, condição
essencial para o avanço ci-
entífico e econômico das
partes contratantes.

CLUBE DE ENGENHARIA
O CLUBE DE ENGENHARIA comunica que, por motivo

de força maior foi transferida sine die a conferência que
sobre o tema:

"A INTEGRAÇÃO GEO-ECONÕAAICA DO ESTADO DA
GUANABARA" seria proferida hoje no seu Auditório pelo
Secretário de Economia do Estado da Guanabara e Presi-
dente da COPEG. A nova data será oportunamente divul-
gada.. (P

Camiri (UPI-JB) — O Tenente Ernesto
Ruiz, testemunha de acusação contra Régis De-
bray, declarou ontem perante o Tribunal Mi-
litar de Camiri, que o jovem marxista francês
não tinha nenhuma credencial de jornalista,
quando foi preso em Mayapampa, mas admitiu,
ao ser interrogado pela defesa, que Debray esta-
va desarmado, à paisana e levava apenas obje-
tos pessoais.

Contradizendo as declarações de Debray,
de que fora à Bolívia como jornalista para en-
trevistar Guevara, o Tenente Ruiz que o inter-
rogou logo após. a captura, revelou que o fran-
cês tinha em seu poder duas listas de mortos
e feridos em choques entre soldados e guerri-
lheiros, que classificou de "apontamentos mi-
litar es".
AS PROVAS DO TENENTE

Segundo o Tenente, Debray negou ter esta-
do com os guerrilheiros e se identificou como
jornalista, "apesar de não ter credenciais, má-
quina fotográfica ou caderno de apontamentos",
confessando que estava cm Mayapampa apenas
de passagem.

Entretanto, alegou o Tenente, Debray tinha
o corpo coberto dc inúmeras picadas de mos-
quitos e observando suas calças deduzia-se que
passara algum tempo na selva. Outra prova de
que participara das guerrilhas, revelou, é a na-
valha: depois de examiná-la, o Tenente con-
cluiu que Debray fizera a barba há pouco
tempo.

TRATAMENTO

A testemunha de acusação disse ainda que
o argentino Ciro Bustos também estava tem
credenciais de jornalista, máquina fotográfica
ou apontamentos, e que o único que parecia ser
homem de imprensa era o fotógrafo anglo-
chileno George Andrew Roth, que tinha uma
máquina.

Os três prisioneiros foram tratados com
toda defsréncia, como jornalistas, admitiu o Te-
nente, quando interrogado pela defesa. Ruiz pe-
diu a Debray, durante seu interrogatório, que

deixasse de dar respostas estúpidas, e ao apre-
sentar-lhe as provas de que estivera no local
das guerrilhas, o acusado lembrou sua condi-
ção de jornalista e que estava fazendo estudos
sócio-económicos.

Concluindo seu depoimento, o tenente re-
velou que Debray Roth e Bustos foram presos
um dia depois de um incidente com uma pa-
trulha de policiais e civis que se internou na
mata para perseguir um grupo de guerrilheiros
e caiu numa emboscada. A patrulha regressou a
Mayapampa pouco antes dos três acusados se-
rem presos.
DIÁRIO DO "CHE"

Os debates prosseguirão hoje no Tribunal
Militar de Camiri, tendo o Promotor Coronel
Remberto Iriarte declarado que apresentará
mais uma testemunha porque o juiz ampliou o
prazo concedido à defesa para que apresentasse
testemunhas.

O Coronel pediu o diário do Che para usá-
lo como prova contra Debray, mas só pretende
divulgar alguns trechos, que lhe interessam e
do.s quais mandou tirar cópias fotostáticas. O
advogado de defesa, Luis Novillo, protestou,
exigindo que fosse apresentada a integra do
diário.

GUERRILHA CONTINUA

A Rádio de Camiri anunciou ontem que
30 guerrilheiros ainda estão operando no Su-
deste boliviano, revelando que um grupo do
seis rebeldes atacou, segunda-feira, uma pe-
quena guarnição do Exército, mun povoado do
Departamento de Chuquisaca, ferindo seis sol-
dados.

Um segundo grupo de 23 homens, de bar--
ba feita e cabelos curtos, foi localizado a 100
quilômetros, a Sudoeste de Vallegrande. onde
os guerrilheiros compraram um porco de um
camponês.

Aparentemente, estes dois grupos conse-
guiram romper o cerco da Oitava Divisão do
Exército. Depois da morte de Guevara. fontes
oficiais afirmaram que havia apenas cinco ou
seis homens fazendo guerrilha na Bolívia.

ACORDO

O documento fei aprovado
depois que as grupas latino-
americanos e africanos, parti-
cipantes da conferência de Ar-
gel, chegaram a uma fórmula
de compromisso para solucio-
nar a.s suas divergências só-
bre a ajuda dos paises ricos
aos subdesenvolvidos que cons-
tituem c Terceiro Mundo.

Um grupo de trabalho, for-
mario por cinco membros de
cada grupo, se reunirá em Ge-
nebra a partir de 1." de ja-
neiro para preparar as medi-
das que melhor convenham aos
países de menores recursos en-
tre os subdesenvolvidas.

CARTA

O programa da Carta de Ar-
gel resume-se em quatro pc-n-
tos principais:

1) Produtos de Base: Os pro-
blemas concernentes a esses
produtos devem ser resolvidos
através de acordos internacio-
nais negociadas produto por
produto. As instituições finan-
ceiras internacionais e os pai-
ses desenvolvidos devem par-
ticipar do pré-financiamento
de estoques reguladores. Os
paises desenvolvidos deveriam
suprimir todas as restrições e
impostos sobre os produtos
primários procedentes dos pai-
ses em vias de desenvolvimen-
to.

21 Artigos manufaturados c
scmimanufaturailos: deveria

ser assinado em Nova Deli um-
acordo sobre um sistema ge-
ral de preferências tarifárias
não discriminatórias e não re-
ciprocas. que previssem o aces-
so sem restrições e sem direi-
tos de alfândega de todos os.
artigos manufaturados e pro-
dutos semlmanufaturados no
mercado dos paises desenvolvi-
rios.

AJUDA

3) Financiamento e desenvol-
vimento: Os países ricos devem
consagrar um por cento de
seu produto nacional bruto ao
desenvolvimento do terceiro
inundo. Tal medida deverá ser
tomada, o mais tardar, em
1970. O BIRD i Banco Interna-
cional de Reconstrução e De-
senvolvlmento) poderia trans-
formar-se num banco de de-
senvolvlmento para uso exclu-
sivo dos países do terceiro
mundo. A segunda conferência
mundial deverá tomar medi-
das sobre as tarifas de fretes,

4i Problemas econômicos e
gerais: os países socialistas de-
verão prever em seus planos
um aumento das importações
procedentes dos paises em de-
senvolvlmento. Os grupos eco-
nòmicos deverão abster-se de
exercer discriminações com
respeito aos países cm desen-
volvimento. Seria necessário
aumentar a parte consagrada
á, ajuda alimentar nos progra-
mas internacionais ric assistên-
cia.

Venezuela não crê que
EUA bloqueiem comércio

Washington (UPI-JB) — O
Embaixador da Venezuela em
Washington, Enrique Tejera
Paris, confia em que o Con-
gresso norte-americano não
aprovará as medidas de restri-
ção comercial aos produtos da
América Latina, à exceção do
petróleo venezuelano, cm con-
seqüência das gestões que vêm
realizando os diplomatas lati-
no-americanos.

Duas notas foram entregues
pelo Corpo Diplomático dos
países da América Latina ao
Secretário de Estado Dean
Rusk. solicitando que impeça
a aprovação das restrições. Um
dos documentos fala nas im-
portações norte-americanas à
América Latina, em geral, e
outro se restringe essencial-
mente à carne.

SITUAÇÃO DIFÍCIL

Citam as notas as declara-
ções da Conferência de cúpu-
Ia americana, realizada em
abril, em Punta dei Este, e
salientam que "a imposição de
quotas ou restrições é irrecon-
ciliável, com o compromisso so-
Iene da Declaração de Presi-

dentes e contradiz seu espl-
rito".

A nota geral diz concreta-
monte que:

1) O Governo dos Estados
Unidos deveria impedir a im-
posição das restrições contidas
nos projetos legislativos;

2) Os interesses da. América
Latina sejam considerados de
acordo com os propósitos da
Aliança para o Progresso e da
Declaração dos Presiden tes
americanos em Punta dei Este.

A Argentina e Venezuela, os
países mais atingidos com as
restrições que se pretende fa-
zer sobre a importação de car-
ne. salientam em sua nota que:

D A quota global de impor-
tação norte-americana de car-
ne diminuiria a quota, anual em
1S8 769 090 quilos (de 604 454 545
para 455 685 4551;

21 Anularia os 10 por cento
de tolerância nas importações,
que ftté agora são permitidos;

3i Incluiria dentro dessas
quotas, já diminuídas, as aqui-
sições feitas pelo Departamen-
to de Defesa no Exterior:

4) Criaria um novo tipo de
inspeção destinado a diminuir
ainda mais as importações.

I



Deputados apelam
à Justiça para
corrigir subsídio

Jornal do Brasil, quarta-feira, 25-10-67, l.o Cad. — 3

UMA VIDA BEM VIVIDA

Brasília (Sucursal) — Quase
100 deputados e ex-deputados
liderados pelo Sr. Paulo Frei-
re (ARENA-MG> ingressaram,
na Justiça do Distrito Federal,
com ação ordinária contra a
Mesa da Câmara, para que es-
ta seja condenada a pagar aos
reclamantes as diferenças de
correção monetária devida só-
bre os subsídios (parte fixa e
variável) e ajuda de custo, du-
.tinte o período de 15 de mar-
co de 1964 a 31 de janeiro de
19. V.

Solicitam que as correções
sejam feitas de acordo com a
aplicação dos índices que fo-
ram adotados, naquele período,
para os ex-Presidente e Vice-
Presidente da República, Ma-
rcchal Castelo Branco e Sr.
José Maria Alkmin. O valor da
causa foi fixado em NCrS 20
mil (20 milhões de cruzeiros
antigos) para cada um dos re-
querentes, que pedem ainda se-
.ií, a Mesa da Câmara conde-
nada ao pagamento dos hono-
rários de advogado, juros de
mora e custas processuais.

RAZÕES

Na petição entregue à Jus-
tiça, afirmam os reclamantes
que a correção monetária só foi
eliminada com a promulgação
do Ato Institucional n.a 2, de
27 de outubro de 1965. O AI-2,
segundo o documento, "serviu

para intimidar e impedir que
c Congresso pagasse aos seus
membros as importância que
lhes eram devidas, na forma da
legislação existente". As nor-
mas legislativas iguais "foram
diversamente aplicadas", frisa-
ram

O Presidente e o Vice-Presi-
ciente da República, naquele pe-
riodo, tiveram seus subsídios e
representações corrigidos 19
vezes "e, em contrapartida, a
Mesa da Câmara, sabidamente
intimidada com os aconteci-
mentos políticos que restringi-
r::n as suas atribuições e atin-
giram-na em sua composição,
direção, lideranças e indepen-
dência, quis ser mais realista
cio que o rei e só corrigiu os
subsídios dos deputados duas
vezes (março de 1964 c mar-
ço de 1965i".

Segundo ainda os signatários
da petição, 

"a atual Mesa da
Câmara negou-se a pagar a
diferença reclamada, dizendo
que, "caso tenham sido aplica-
dos incorreta e insuficiente-
mente o.s Índices da correção,
não nos cabe, agora, tentar cor-
rigir o erro eventual".

OS RECLAMANTES

Além do advogado Laerte
Vieira (ex-Deputado) e do Sr.
Paulo Freire, assinam a peti-
ção (99 ao todo) os Deputados
Eurípides Cardoso de Meneses

1 Vice-Presidente da Comissão
de Educação), Teódulo de Ai-

buquerque (Vice-Presidente da
ARENA). Leopoldo Perez (Se-
cretário-Geral da ARENA),
Geraldo Guedes (Vice-líder da
ARENA), Nogueira Resende
(Vice-líder da ARENA), Fio-
riano Rubim (Vice-Presidente
da Comissão de Segurança Na-
cional), Aderbal Jurema, Vital
do Rego, Abrão Sabba, Aloisio
Bezerra, Nonato Marques, Au-
rino Valols, Cícero Dantas, Da-
so Coimbra, Bezerra Leite, Sou-
to Maior (Vice-Presidente da
Comissão de Orçamento), He-
ráclio Rego, Ítalo Fitipaldi,
Ivar Saldanha, Jader Alberga-
ria, Machado Rolemberg, Pe-
reira Lúcio, Passos Porto, Ma-
nuel Taveira, Milvernes Lima,
Minoro Miamoto, Nei Mara-
nhão, Oscar Cardoso, Ossian
Araripe, Luna Freire, Pedro
Vidigal, Plínio Salgado, Rachid
M a. in e d e, Raimundo Andrade
(Vice-Presidente da Comissão
de Minas e Energia), Campos
Vergai, Saldanha Derzi, Wilson
Roriz, Wilson Falcão, da
ARENA.

Os Deputados Valdir Simões
(Presidente do MDB carioca),
Aloisio Nono, Aquiles Diniz,
Ário Teodoro, Amaral Furlan,
Breno da Silveira (Presidente
da Comissão de Saúde), Cie-
meus Sampaio, Celso Passos,
Simão da Cunha, Gastão Pe-
dreira, José Mandeli, Padre
Nobre, Jandui Carneiro (Vice-
Presidente da Comissão de Or-
çamento). Said diri, José Bur-
neit, Rui Lino, José Freire, Ré-
gis Pacheco, Ozires Pontes, Ce-
lestino Filho, Renato Cclidô-
nio, do MDB.

E os ex-Deputados Epílogo
de Campos (Diretor do Ensino
Superior do MEC), Abraão
Moura (cassado), Mário Go-
mes, Abel Rafael, Antônio Al-
meida, Adrião Bernardes. An-
times de Oliveira, Aloisio de
Castro, Áureo Mello, Benjamim
Fará, Benedito Vaz, Celso
Murta, Moreira da Rocha, Da-
ger Serra, Eurico de Oliveira,
Francisco Elesbáo, Hegel
Morhi, Lino Braun, Joel Bar-
bosa, Matos Carvalho (suplen-
re de Senador). José Menck,
Expedito Rodrigues, Josafá
Borges, Bulamarqui Miranda,
Costa Lima. Peixoto da Sil-
veira, Lister Caldas. Luis Bron-
zeado, Luís Pereira, Miguel
Marcondes. Orlando Bertoli,
Noronha Filho, Paulo Coelho,
Plinio Lemos. Rubens Alves,
Valdemar Guimarães, Giorda-
no Alves e Zacarias Seleme
(Secretário do Governo do Pa-
raná).

Da Guanabara, da antiga le-
gislatura, recusaram-se a as-
sinar a petição os Deputados
Arnaldo Nogueira, Amaral Ne-
to, Nelson Carneiro, Mendes de
Morais, Chagas Freitas, Jamil
Amiden e os ex-Deputados
Adauto Cardoso (que na Pre-
sidência da Câmara não quiscorrigir os subsídios), Afonso
Arinos Filho. Aguinaldo Costa
e Hamilton Nogueira.

Prefeito vai solicitar
prorrogação de mandato
com base em Vicente Rao

Baseado em parecer do Professor Vicente Rao, o Preíei-to dc Recife. Sr. Augusto Lucena, pretende solicitar a pror-rogaeão de seu mandato até 1969, em medida que deverábeneficiar os Prefeitos de São Paulo. Porto Alegre e JoãoPessoa, eleitos antes da edição do Ato Institucional n° 2Em 19 laudas dactilografadas, o Professor Vicente Raosustenta que "é válida a prorrogação do mandato dos Pre-leitos das Capitais dos Estados eleitos antes da expediçãocio Ato Complementar n.° 37". Defende também o juristaa obrigatoriedade da coincidência dos mandatos "como
diretriz constitucional".
O ALCANCE

Entendem os juristas que ti-
veram acesso ao parecer enco-•nendado pelo Prefeito do Re-
cife ao parecer do professorVicente Rao, que o mandato
do.s Prefeitos, como do Briga-
deiro Faria Lima, de São Pau-
lo, deverá ser prorrogado até o
final do Governo do Sr. Abreu
Sodré. permitindo-lhe ficar na
Prefeitura paulista até antes
das eleições do novo Governa-
dor. às quais se apresenta como
virtual candidato.

Cem a aceitação do parecerdo jurista paulista, consideram
que o Governo será obrigado aencontrar uma solução juridi-co-politica, a fim dc atender ás
reivindicações de alguns Go-
vernadores, como o de Peruam-
buco. que se mostram contra-
rios à prorrogação dos manda-
tos dos Prefeitos das Capitais.

Sabe-se, contudo, que o Go-
vernador Nilo Coelho já se
pronunciou contrariamente à
prorrogação do mandato do Sr.
Augusto Lucena, a fim de aten-
der a um compromisso políticofirmado com o Deputado Cid
Sampaio, interessado na no-
meação de seu irmão, Sr. Lael
Sampaio, para a Prefeitura de
Recife.

A posição do Governador
pernambucano determinou a
ofensiva do Sr. Augusto Luce-
n?., que pretende recorrer, in-
clusive, ao Supremo Tribunal
Federal para garantir a prorro-
gação de seu mandato, a fim de
coincidir com as eleições muni-
cipais previstas para 1969 em
Pernambuco.

O PARECER

Elaborado no fim de sema-
na passada, o parecer do Pro-
íessor Vicente Rao, após fazer
uma análise detida dos Atos
Complementares e da nova
Constituição, conclui:"1 — O Ato Complementar
n." 37, baixado pelo Governo
da Revolução no exercício de
seus podères constituintes, teve
em vista criar a obrigatõrie-
dade da coincidência dos man-
datos municipais executivos elegislativos;

— A coincidência da in-
vestidura dos cargos políticos
executivos e dos legislativos re-
veste a força de diretriz cons-
titucional, que alcança depu-
tados, senadores e governado-res dos Estados;

— Quando o Governo da Re-
volução baixou o Ato n.° 37, não
ignorava (antes, declarada-
mente reconheceu) a iminência
da entrada em vigor da atual
Constituição do Brasil, quedispôs sobre a nomeação dos
prefeitos das Capilais dos Es-
Tados pelos respectivos gover-nadores, e não podia ter pre-tendido, pois, abrir uma exee-
çáo ã sua própria diretriz de
coincidência dos mandatos;

— 0 Artigo 1.° do Ato Com-
plementar n.° 37, ao se referir
aos mandatos eletivos munici-
pais em fase de conclusão, a
fim de prorrogá-los, não excluiu,
antes contemplou, os Prefeitos
das Capitais dos Estados que,eleitos, se achavam no exerci-
cio de seus cargos, mandato quesó após o seu término (calcula-
do o tempo de sua duração peloda eleição acrescido pelo da
prorrogação) é renovado porvia de nomeação pelos Gover-
nadores, com o assentimento
das Assembléias Legislativas;

— Esse mandato e esse
tempo de duração foram respei-
tados pelo Artigo 176 da Cons-
tituição em obediência à sua
diretriz da coincidência dos
mandatos do.s vereadores, pre-feitos de eleição, deputados,
senadores e governadores;

— Conseqüentemente, quan-do o Artigo 1.° do Ato Comple-
mentar n." 37, em seus diz.res
finais, fala da realização das
eleições a 15 dc novembro de
1968, estes dizeres, que não po_dem ser interpretados isolada-
mente, nem em contraste com
a diretriz da coincidência dos
mandatos consagrada por esse
mesmo ato e pela Constituição
Federal, só podem e só devem
ser entendidos como referentes
às eleições das câmaras muni-
cipais e dos prefeitos que não
serão nomeados pelos Governa-
dores".
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Agitação operária
não abala regime,
avisa Passarinho

O Sr. Ruul Fernandes, recebendo os aplausos do Sr. Magalhães Pinto e de outros, concluiu mio ler vivido

Prêmio dado ao JB
já figura nos
anais da Câmara

Brasília (Sucursal) — O Denutado Erasmo MartinsPedro (MDB carioca) comentou ontem na Câmara aconcessão do Prêmio Moors Cabot ao jornalista Nasci-mento Brito e requereu a inserção em ata de um votode congratulações com o JORNAL DO BRASIL e comseu Diretor, "em reconhecimento aos esforços que de-senvolveram para a maior harmonia entre os povos emelhor compreensão entre as nações da América"
Ressaltou o Sr. Erasmo Martins Pedro que o MoorsCabo. e "o reconhecimento do mundo, nor um julga-mento isento e insuspeito, feito pelo Conselho Adm:-instrutivo da Universidade de Columbia. dos esforcede Nascimento Brito e do JORNAL DO BRASIL para amaior compreensão entre os povos".

CONGRATULAÇÕES

É o seguinte, o pronunciamento do Sr. Erasmo Mar-tins Pedro:
"O destacado homem de imprensa que é o Sr Nas-cimento Brito. Diretor do tradicional JORNAL DOBRASIL, um órgão que ombreia com o.s melhores jo"-nais do mundo, acaba de ser distinguido com o PrêmioMana Moors Cabot, instituído por Godírey Lowell Cabotcom o objetivo de reconhecer as contribuições dos jor-naüscas para o entendimento entre os povos.A distinção, que compreende uma medalha de ouroalem de uma dotação de mil dólares e uma placa patao respectivo jornal, foi criada em 1938. quando o mundovivia sob a ameaça da guerra, e persiste até hoje comoum símbolo da amizade internacional e da liberdade deimprensa.
O jornalista Nascimento Brito conquista assim parao Brasil, mais do que para si, um troféu que honra edignifica um povo amante da liberdade e reconhecida-

mente pacifista, formado através da sua história à som-bra da cruz de Cristo. É o reconhecimento do mundu
por um julgamento isento e insusneito feito pelo Con-selho Administrativo da Universidade de Columbia dosesforços de Nascimento Brito e do JORNAL DO BRASIL
para a maior compreensão entre os novos, havendo s!dojustificada a concessão com a expressiva afirmativa dena ver o nosso patrício dado "excencional contribuição
jornalística ao desenvolvimento da amizade internacio-nal e a compreensão na América".

Requeiro, portanto, Senhor Presidente, na formaregimental a inserção nos anais da Câmara dos Demi-tados, de um voto de congratulações ao jornalista N-.s-cimento Brito, e ao JORNAL DO BRASIL, pela conquistacio Prêmio Moors Cabot, em reconhecimento aos esfor-
ços que desenvolveram para a maior harmonia entreos povos e melhor compreensão entre as nações daAmerica".

OUTROS VOTOS

O Sr. Luis Fernando Dantas, Assessor de RelaçõesPublicas do CONTEL, enviou ao Sr. Nascimento Brito oseguinte telegrama de congratulações:
.. J'Tomando conhecimento da 

'merecida 
escolha deV. S.a para receber o Prêmio Moors Cabot, apresentomeus cumprimentos e votos de que continui a merecercada vez mais a admiração e a estima do povo brasileiro

pelo seu brilhante trabalho nesse renomado JORNALDO BRASIL".
Do Senador Paulo Torres (ARENA — Estado doRio) _
"Queira eminente jornalista e prezado amigo aceitarmeus calorosos cumprimentos pela conquista merecidado Prêmio Maria Moors Cabot".
O Sr. Sérigo Judice:"Parabéns 

por ter recebido o Prêmio Moors Cabot"O Diretor-C-eral da France Presse, Sr. Jean Marinenviou ao Sr. Nascimento Brito o seguinte telegrama:"Soube com prazer mas sem surpresa que o PrêmioMoors Cabot lhe foi atribuído. É para mim a ocasião defelicita-lo com calor e de me felicitar por nossa felizcolaboração com seu grande Jornal".
O Diretor da Construção Industrializada Nacional

S.A., Sr. Luís Gonzaga de Barcelos Cerqueira:"Pela_ honrosa distinção do Prêmio Cabot, que dis-
tingue não só o prezado amigo como o JORNAL DO
BRASIL e a imprensa nacional, meus cumprimentos
cordiais".

TRADIÇÃO MANTIDA

Nova Iorque (UPI-JB) — Quando o Prêmio MoorsCabot for entregue na quinta-feira aos mais distintos
representantes da imprensa ocidental, a tradição es-
tara mais uma vez mantida.

, Uma lembrança constante de que as metas de anil-zade internacional e liberdade de informação são atin-
giveis, os prêmios êste ano foram atribuídos a Peter
Aldor de El Tiempo, de Bogotá; James S. Cooley, da
Copley Press, da La Jolla, Califórnia; James" Nelson
Goodsell, do Christlan Science Monitor, de Boston, Mas-
sachusetts; Nascimento Brito, do JORNAL DO BRASIL,
do Rio de Janeiro; e Ramón Velásquez, do El Nacional,
de Caracas.

Cada laureado receberá uma medalha de ouro de 18
quilates, uma dotação de mil dólares e despesas de via-
gem, e o jornal que representa, uma placa de prata só-
bre ébano.

Os prêmios Cabot foram doados em 1938 pelo extin-
to D. Godfrey Lowell Cabot, de Boston, em memória de
sua mulher. Através de um acordo entre o doador e a
Universidade de Columbia, os laureados são escolhidos
anualmente pelos conselheiros, por recomendação do
Dcão de Jornalismo.

Raul Fernandes recebeu
no Itamarati homenagens
pelos seus noventa anos

O ex-Chanceler Raul Fernandes foi homenageado on-
tem â noite no Itamarati pelo transcurso de seus 90 anos
de_ idade, em solenidade presidida pelo Chanceler Maga-

. Ihães Pinto, e na qual o -Professor Clementino Fraga, re-
presentando o Reitor da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, entregou-lhe o titulo de Doutor Honoris Causa,
declarando que "não há que se temer o tempo quando se
e rejuvenescido pela glória".

A solenidade foi realizada no Salão de Conferências do
Itamarati. com a presença de chefes de missões diploma-
ticas, Ministros de Estado, Ministros do STM, todo o corpo
diplomático, membros da Academia Brasileira de Letras,
do Poder Judiciário, políticos e parlamentares. O Sr. Raul
Fernandes chegou às 21h30m. A homenagem foi encerrada
com um banquete.

TRIBUTO DA NAÇÃO

O Chanceler Magalhães
Pinto, cumprimentando o Em-
baixador Raul Fernandes,
afirmou em discurso que a
obra do ex-Chanceler, como
sua vida. têm a majestade e
as linhas, singelas dos grandes
monumentos e dos grandes
panoramas. "Ambas através-
sam vastos espaços e diversas
fases da história brasileira
contemporânea, desde o início
da República até o restabeleci-
mento do regime após a quedado Governo vigente em 1945.
Nesse longo processo, através
dos acidentes e da.s incertezas
da vida nacional, a presença do
grande Chanceler se afirmou
pelo acervo de serviços á cau-
sa pública, ao Brasil, ao con-
tinente e ao mundo, atinam-
do um amplo e luminoso ho-
rizonte nas contribuições ao
progresso das relações inter-
nacionais".

— De advogado do interior
do Eslado do Rio de Janeiro— finalizou o Chanceler Ma-
gaihâes Pinto — galgou altas
posições como Governador
eleito, redator da Constitui-
ção. líder da maioria. Elevou-
se na vida jurídica nacional e
Internacional, vindo a repre-
sentar o Brasil com inexeedi-
vel competência no ato da• criação da Corte Internacio-
nal de Justiça, nas duas Con-
ferencias de Paz. na Confe-
rência de Havana, em Qtiitan-
dinha, em Nova Iorque e em
tantos outros momentos deci-
sivos da reconstrução do mun-
do cie paz e progresso que o
século tem procurado ardente-
mente alcançar.
DUAS VOCAÇÕES

O Senador Afonso Arinos, em
longo discurso, salientou quea figura do ex-Chanceler Raul
Fernandes, já boje, situa-se fo-
ra das paixões. "Sua obra co-
loca-se fora da polêmica, sua
glória de homem público não
encontra mais resistências nem
emulações, a vida dele passoua ser também nossa, o que lhe
imprime a marca indelével da
glória nacional. Raul Fernan-
des é um desses casos raríssi-
mos, quase milagrosos, em queo homem, em plena vida, po-de olhar nos olhos, claramente,
a fisionomia da própria poste-riciade."

Após relembrar as diversas
fases da carreira do Sr. Raul
Fernandes, desde o curso na
Universidade de São Paulo, on-
de o ex-Chanceler se bachare-
lou em 1898, acentuou o Sena-
dor Afonso Arinos que, em
1909. eleito para a Câmara Fe-
deral, o Embaixador começou
a participar da política nacio-
nal, cm termos federais. "No
direito privado, a ação politi-ca do Deputado Raul Fernan-
des atinge o ápice com sua
participação na Comissão dos
21. revisora rio projeto de Có-
tíigo Civil de Clóvis Beviláqua,
comissão organizada em de-
zembro de 1912, há portanto 51
anos.

— Sua cultura, sua atenção,
sua personalidade crescem com
a majestade natural das gran-des árvores. Como elas, éle
aprofundou as raízes no solo
da vida; robusteceu o tronco;
esgalhou e estendeu a fronde;
deu sombra e flor e fruto; tor-
nou-se marco do caminhante,
monumento da paisagem, ven-
cedor do tempo, visível nas dis-
.alicias. No seu estudo sobre
Raul Fernandes, Gilberto Ama-
do considera-o "uma expres-
são do equilíbrio a que atingi-
ramos nas primeiras décadas
da República". Na diplomacia
política o longo caminho de
Raul Fernandes vai sempre pe-Ias cumiadas, pelos mais altos
cimos. Delegado plenipotenciá-

rio â Conferência de Paz. em
1919; delegado em quatro as-
sembléias da Liga das Nações;
membro do comitê de organi-
zação cia Corte Permanente
de Justiça Internacional;
Chefe da delegação ás Confc-
rencias Interamericanas de
Havana, em 192a, c do Rio de
Janeiro, cm 1947; delegado á
segunda Conferência ria Paz,
em 194(i; duas vezes chefe ria
cielegação á Assembléia ria
ONU: duas vezes Ministro das.
Relações Exteriores.

CAMINHO PERCORRIDO

Após receber o titulo de Dou-
tor Honoris,Causa, o Embaixa-
cior Raul Fernandes, agradeceu-
do a homenagem prestada
no Itamarati. afirmou que. ao
atingir 90 anos. "o homem tem
a angustiosa sensação do va-
zio, pois não vê mais que as
humildes efemérides ria vida
doméstica". — Desse destino
obscuro — acrescentou —, que
cm pouco tempo reduz a nada
a memória comum dos homens,
e que Shakespeare definiu ter-
rivelmente como um conto sem
sentido narrado por um idiota,
só escapam rie século em sé-
culo. um descobridor como Co-
lombo, um emancipador como
Ge.rge Washington, um ben-
feitor como Pasteur. Os séculos
são avaros e a história é uma
lanterna furta-cór em que me-
deiam, entre tempos de insu-
perável brilho, outros de exal-
tada e agressiva ambição, fo-
mentando guerras e ruínas.
Assim é que a Renascença nos
deu. na Inglaterra, Shakespeare
e Newtcn; na França, Michel
rie Montaigne, Racine e Cor-
neille; na Espanha, Cervantes;
o nosso Camões em Portugal;
Durer e Guttemberg, na Ale-
manha; e viram na Itália a
projeção imortal de Rafael,
Leonardo Da Vinci, Tintoretto
e Donatello.

— Na era contemporânea —
finalizou —, eu que vim do
lampião a querosene para a
energia nuclear, tive o privilé-
gio de assistir nos meus noven-
ta anos a um progresso verti-
ginoso das ciências e rias suas
aplicações artísticas, que valem
por séculos de estudos e pes-
quisas. Não sejamos ingratos
com o nosso destino. Pensemos
em Ambroise Pare. famoso ci-
rurgião de reis e imperadores,
o qual. se tinha a sorte de sal-
var um amputado sem anésté-
sico, dizia modestamente "eu
o operei, Deus o salvou". Não,
não tenho o direito de dizer
que vivi em vão. Nço vivi de
todo sem proveito para a Pátria,
para o Brasil, no qual sempre
tive inquebrantável fé.
APLAUSOS

Brasília (Sucursal! — Com
um voto de congratulações o
Senado associou-se ontem às
comemorações do 90.° aniver-
sário do Chanceler Raul Fer-
nandes. sobre quem falaram cs
Srs. Filinto Muller. Aluísio de
Carvalho e, pela bancaria flu-
minense. o Sr. Vasconcelcs Tór-
res,. todos salientando os lon-
ges e variados serviços presta-
des ao pais pelo "grande flu-
minense ".

Enquanto o Sr. Vasconcelos
Torres aludiu, especialmente, a
aspectos da personalidade do
homenageado, "que sempre se
preocupou com a sua terra na-
tal", o Sr. Filinto Muller, com
aplausos do Sr. Aluísio de Car-
valho, discorreu sobre a obra
do Sr. Raul Fernandes no Di-
reito Interno e Internacional.

Disse o Sr. Filinto Muller,
concluindo seu discurso: "Raul
Fernandes sempre foi Raul
Fernandes, tendo sido sempre
igual e sempre um defensor das
causas nobres e justas, pois foi
sempre um idealista a serviço
de sua gente e da humanidade".

„, O Ministro do Trabalho, Co.
ronel Jarbas Passarinho, ad-
mitiu ontem, cm entrevista

, transmitida por uma cadeia de
emissoras de televisão, "q u e
qualquer movimento de agita-
çáo, com o objetivo puro e
simples de destruir o que está
aí, utilizando os operários, po-de conduzir ã destruição do
regime e à instauração de uma
ditadura", que, advertiu, "não
será de esquerda".

— A consciência brasileira
que faça a sua escolha —
acrescentou. Durante mais de
uma hora, o Ministro do Tra-
balho explicou e defendeu a
política salarial do Governo, e
aconselhou os empresários que
quiserem dar aos seus empre-
gados aumentos superiores aos
percentuais indicados pelo De-
partamento Nacional de Sala-
rio, que o façam sob a forma
de participação nos lucros,"com o que o Governo ficará
muito satisfeito".

NOVIDADE EM POLÍTICA

O Ministro Jarbas Passari-
nho iniciou sua entrevista fa-
zendo um amplo levantamento
acerca da situação que levou o
Governo da Revolução a ela-
borar uma política econômico-
financeü-a rígida, dentro da
qual se insere a política sala-
ria!, "uma novidade no Pais".

Para vencer a inflação, dis-
se. o Governo se propôs a ata-
car de inicio três pontos prin-cipais: controlar o déficit de
caixa do tesouro, diminuir o
meio circulante, e controlar a
elevação crescente dos salários.Tudo isto esiá sendo fei-
to a duras penas, porque vive-
mos durante muito tempo num
otimismo irresponsável. Conse-
guimos êxito no primeiro pon-to, reduzindo considerâvelmen-
te o déficit do tesouro, e tam-
bém no segundo, porque embo-
ra a emissão de papel moeda
tenha crescido em valores ab-
solutos, decresceu em relação
aos meios de pagamento. Ou
seja. enquanto aumentava a
emissão, aumentavam em per-
contagem multo superior os
gastos com os meios de paga-mento.

Utilizando-se de mapas e
gráficos de vários órgãos do
Governo, indicando as oscila-
ções e alternativas de custo de
vida e da inflação, assegurou o
Coronel Jarbas Passarinho queo grande beneficiário do regi-
me anterior foi o produtor, e
não o assalariado, porque en-
quanto os salários eram rea-
justados constantemente numa
percentagem x. os preços dos
produtos eram aumentados em
três vezes x.

Havia um aumento nomi-
nal do.s salários, dando aos
trabalhadores a ilusão rie queestavam ganhando mais. po-
rém uma queda crescente de
salário real.
HONESTIDADE NO
RESÍDUO

Ao explicar o mecanismo da
política salarial do Governo,
disse o Ministro que a base
para o reajustamento dos sa-
hirios é a reconsiitttição do sa-
lário real médio da categoria
a ser aumentada, dos últimos
24 meses, ao qual se soma a
trxa do resíduo inflacionário e
a rie produtividade, que é uma
espécie rie participação nos lu-
cros.

Para o período de julho
dêste ano a agosto do próximo,
o Governo fixou em 15'-' a ta-
xa do resíduo inflacionário.
Desta taxa. a metade entra 110
cálculo de reajustamento. com
o que o assalaridado ainda sai
ganhando, porque no primei-
ro mês a inflação ainda não
atingiu 1,57, e o seu salário
já está acrescido de 7.577 O
que èle ganha nos primeiros
seis meses é pago no segundo
semestre, terminando assim o
período em igualdade de con-
dlções.

Acentuou o Coronel Jarbas
Passarinho que em recente re-
união que teve em Brasília
com a cúpula sindical do Pais,

provou que o Governo está es-crupulosamente certo naquilo
que prometeu de dar ao resíduo
inflacionário um valor reali"-
tico.

— No último trimestre, a in-
fiação foi de 1,2% por mès, e
a continuar assim, dentro cieum ano, ela não atingirá os157. O Governo, portanto, foi.
honesto ao fixar o resíduo in-
ílacionário em sua taxa atual.

Anunciou ainda o Ministro
Jarbas Passarinho que o Go-
vérno está disposto a rever a
taxa do resíduo inflacionário,
desde que o crescimento da in-
ilação a ultrapasse dentro do
período previsto de um ano.
Se houver uma disparidade
prejudicial ao assalariado, o re-
síduo será revisto automática-
mente para recompor o quadrode igualdade.

A revisão da taxa de produ-¦tividade foi outra medida apon-
tada como capaz de elevar os
salários sem alteração na poli-tica salarial. A 'produtividade,
segundo o Ministro, será ciada
por empresa, ficando a taxa.
atual, de 27. como base. "A.s-
sim, se uma empresa está nu-
ma fase de prosperidade, o.s
seus empregados receberão uma
pnrcela maior de aumento, col-
calados nesta mesma produti-viciade".

INFLAÇÃO E DITADURA

A seguir, admitiu o Minis-
tro Jarbas Passarinho que não
é fácil defender uma causa im-
popular no Brasil, acrescentai!-
rio que apesar de "ser dura.
ou não, penosa ou não, esta
devo ser a política salarial ob-
.serrada por todos". Depois, en-
tão, o País poderá respirar me-
lhor.

Afirmou ainda que o Govér-
no correu o risco rie se apre-
sentar como desumano diante
cie economistas de todo o mun-
do, ao proibir, durante a reu-
nião do Fundo Monetário In-
ternacional, a vigência de au-
mentos que os patrões quise-ram dor aos seus empregados,
superiores aos indicados porsua política, "por entender que
qualquer evasão seria feita com
prejuízo ria coletividade".

Após lembrar que a inflação
existente no País antes 

'dc
1364 foi classificada pelo econo-
mista Celso Furtado, cassado
pela Revolução, como galopan-
te, afirmou o Ministro "quo
nenhuma nação conseguiu sair
oe uma inflação neste estágio
sem recorrer à violência, à di-
tadura e aos fuzilamentos*'.

Enquanto isto, nós esta-
mos vencendo a nossa, num
quadro rie relativa normalida-
dê. Outros paises desabaram,
mesmo para conter a inflação.
3_ evidente que os salários es-
tão contidos. Mas trata-se de
um sacrifício geral.

VACA SAGRADA

Condenou o Ministro Jarbas
Passarinho o procedimento de
alguns empresários brasileiros
que quiseram aumentar os sa-
lários de seus empregados aci-
ma dos índices do Governo, e
perguntou: "Se eles estão que-
rendo ser bonzinhos assim, por-
que não dão aos seus empre-
gados participação nas lucros?
Se os banqueiros do Estado do
Rio quisessem pagar a diferen-
ça entre o percentual que rie-
ram e o oficial, sob a forma de.
participação nos seus lucros, o
Governo ficaria muito satisfei-
to. é uma sugestão que lhes
faço".

Acontece — frisou o Ali-
ni.stro rio Trabalho — que o lu-
cro é a vaca sagrada rio em-
pre-ário brasileiro, cio lucro éle
não abre mão. o o Governo não
pode conceder tais aumentos,
porque eles redundariam na
criação de privilégios. Seria o
mesmo que adotar uma politi-
ca cie dois pesos e duas me-
didas.

Afirmou ainda o Ministro
Jarbas Passarinho que nenhum
Governo conseguirá levar um
Pais subdesenvolvido como o
nosso ao desenvolvimento se
não tiver o apoio da opinião
pública.

Kruel vê "estigma

ditatorial" na
atual Constituição

Brasília (Sucursal) — Cha-
mando a Revolução de "golpe
de 64" e declarando que a Cons-
tituição "traz nas suas dobras o
estigma ditatorialista", o Ma-
rechal Amauri Kruel (MDB —
Guanabara) fêz sua estréia na
tribuna da Câmara, ontem, e
relatou sua participação no mo-
vimento que derrubou o ex-Pre-
sidente João Goulart.

Ressaltou que reagiu ás cia-
ras "contra a desfiguração dos
objetivos revolucionários" e con-
siderou o bipartidarismo "um
dos ranços da ditadura", que"precisa desaparecer" para a re-
democratização do País.
"GOLPE DE 64"

O golpe de 64 — disse o
Marechal — irrompeu e teve o
endosso imediato da opinião pú-
blica exatamente por seus obje-
tivos, ou seja, a reposição do
País nas trilhas da autoridade e
legalidade democrática, preser-
vando-o da anarquia, da desor-
dem e do caos, um substancial
caldo de cultura dos regimes
extremistas.

E frisou:
Engajamo-nos no movi-

mento com tal vontade e tais
propósitos porque êle, em dado
momento, era uma opção de-

mocrática ante a subversão ou
a salvação das instituições poli-
ticas, visceralmente acordes com
o gênio do povo brasileiro; da
democracia em cujo nome e por
cuja sobrevivência as nossas ar-
mas se levantaram, passou a os-
tentar tão-sòmente a fachada
detrás da qual entrou a funcio-
nar uma ditadura muito mal
dissimulada sob o falso amor á
lei e à Constituição. No quadro
de uma revolução deflagrada
para corrigir anomalias desfi-
guradoras. pior de que esse fa-
risaísmo legalista e constitucio-
nalista era a perene violência
infligida à indole do nosso po-
bre povo. através de injustiças
e perseguições feitas a esmo e
com esmero de hipocrisias.

REAÇÃO

Continuando, afirmou que"reagiu às claras contra a des-
figuração dos objetivos revolu-
cionários", e disse que em dl-
versas oportunidades bateu-se
pela retomada do processo de
redemocratização.

Acrescentou o Deputado
Amauri Kruel que quando viu"serem vãs as suas consultas,
apelos e brados", lançou o ma-
nifesto com o qual encerrou a
sua vida no Exercito.
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Coluna do Caslello A REÜIS1ÃO DOS PODÊRES

Ivete dis: que o
PTB vai renascer

Brasília (Sucursal) — São muito poucos
os políticos áe Oposição que se interessam
hoje pela sorte áo MDB. Ou transferiram seu
centro áe interesse para «frente ampla ou
se articulam para restaurar o PTB, sonho que
domina o grupo 7nais ortoáoxo do antigo ge-
tulismo.

Dis a Deputada Ivete Vargas ter clemen-
tos que a autorizam a anunciar a próxima
reconstituicão áo Partido Trabalhista, que
ressurgirá em todos os Estados, do Acre ao
Rio Grande do Sul, com base na representa-
cão que se reelegeu pela lège7iãa ão MDB e
com apoio áos que foram proscritos pela Re-
volução. Praticamente ficarão áe fora ão Par-
tido 

"apenas os trabalhistas que ingressaram
na ARENA e assi7ii aderiram ao movimento
ãe marco de 1964.

Ê conhecido o trabalho, em Minas, ão
Senador Nogueira áa Gama, a fim áe preser-
var ali a integriãaãe áo grupo trabalhista
para servir áe ponto áe partiáa à reconsti-
tuicão nacional áo PTB. A Deputada Ivete
Vargas, também 7iessa linha, tem a estimula-
Ia o fato ãe que o MDB em São Paulo está
caâa vez mais sob controle ão Sr. Jânio Qua-
aros, logo, fora da sua liderança.

Essa reconstituicão ão PTB, em si, não
afeta a frente ampla, a não ser na medida
em que devolve um instrumento de luta a
que os trabalhadores estão mais habituados.
Na medida, porém, em que o Sr. João Gou-
lart mantiver controle sobre a organização e
sobre os sindicatos, o PTB ressurrecto será
possivelmente um aliaáo senão um membro
da frente ampla, com a vantagem áe dar ao
antigo getulismo um ponto ãe aglutinação
próprio, que o reforce para resistir ao coman-
do crescente do Sr. Carlos Lacerda.

Não é essa a intenção áa Deputada Ivete
Vargas, que pensa ter no novo PTB um. meio
de disputar à frente a direção do movimento
oposicionista. De disputar inclusive a dedica-' cão e o prestígio do Sr. João Goulart, áeslo-
cando-o dos atuais compromissos para rein-
tegrá-lo na fonte da influência getulista.

Dis a Deputada que vem mantendo con-
iatos com representantes de toãos os Estados
e que não tardará o momento em que essas
consultas se traduzirão em proviáôncias ob-
jetivas. A essa altura, não seria inadmissível
aue o próprio Governo cojisentisse 7ia recons-
iituição ão PTB, se não a estimulasse, desde
que para o fim áe concorrer com a frente
ampla, dividindo a Oposição e contestando a
liderança do Sr. Carlos Lacerãa.

A divisão oposicionista poderá, contudo,
não se operar, mesmo com a ressurreição áo
PTB sob a direção ão grupo getulista orlo-
üoxo, pois a dinâmica inerente ao movimento
da frente ampla poderá alterar qualquer pia-
7io e impor-se a escrúpulos e áivergências que
paralisam, por enquanto, certos setores áa
Oposição.

De qualquer forma, o trabalho da Depu-
taãa Ivete Vargas acentua, 7io momento, o
crescente ãescréáito do MDB como instru-
mento válido de luta contra o Governo e o
sisle7iia dominante a partir de março de
1964. O MDB tende a tornar-se quase que¦uma peça da politica regional de São Paulo,
onãe funciona como a máquina do 7novi7iien-
to janista.

Amo sem competidor

Altas fontes áo Senado asseguram que
dificilmente um senador aceitará o lança-
mento da sua candidatura contra a do Sr.
Auro ãe Moura A7idraãe. Isso importa e?)i áe-
clarar que a luta contra o atual Presidente
do Senado somente se desencadeará por ini-
ciativa do Presidente áa República e por áe-
cisão política a ser imposta à maioria áos
senadores.

O Senaáo, que se firma num tripé —
Krieger, Filinto e Auro —, não tem desejo de
mudar.

(Vo tempo cie Castelo

Verificanáo as dificuldades do lider Er-
náni Sátiro para pôr em Brasília 205 depu-
tados da ARENA, um representante da Maio-
ria observava: "No tempo ão Castelo esse
problema 7ião existia. Se7npre que o Governo
queria pôr gente na Câmara, em qualquer
dia, não faltavam 7iieios para ir buscar os
deputados onâe estivessem. E ninguém tinha
coragem de faltar à convocação".

Ê verdaáe que a tarefa ão Sr. Sátiro foi
dificultada ontem pelo mau tempo nas rotas
aéreas, o qual agravou sua aflição. Mas áe
7neio especial ãe transporte só houve um —
o avião militar preparado para âevolver os
mineiros a Belo Horizonte, em, tempo de as-
sistirem à recepção ao Presiâente ãa Repú-
blica.

Sem notícia bon para levar

O Deputado Teódulo de Albuquerque há
7neses 7ião freqüenta suas bases eleitorais na
região do São Francisco. E explica: "Não te-
nho nenhuma notícia boa a levar para mi-
7iha gente".

Sublegenda e vinculação

O Sr. Amaral Peixoto considera a vin-
culação eleitoral, ou o voto partidário, i7icom-
patível com a sublegenda. Argumenta êle
com o caso áe Mato Grosso. Em Mato Grosso,
pergunta, a ARENA-2, que quis derrubar o
Governador, vai somar seus votos com a
ARENA-1, que elegeu o governador e o ma%-
teve no poder com a ajuda áo MDB?

Voto partidário, segundo o Sr. Amaral
Peixoto, só pode existir onãe há partidos, o
que 7ião é o caso áo Brasil áe hoje. E per-\
gu7ita, para exemplificar: o que é a ARENA
do Rio Grande do Norte? É a soma áo Di-
7iarte Mariz com o Aluisio Alves? j

Dona Júlia candidata

A Deputada Júlia Steinbruch é candidata
a governador do Estado ão Rio, em 1970.

Carlos Caslello Branco

Diante, do Ministério, o Presidente, instalou o Governo federal em Minas, com. um discurso de seis minutos presenciado também pelo Secretariado estadual c deputadas situacionistas

Presidente estuda em Minas solução
para os problemas da Região Central

Belo Horizonte (Sucursal) —
Acompanhado de D. lolanda e
de 15 ministros, o Presidente
Costa e Silva chegou ás 10 ho-
ras de ontem a Belo Horizonte
— onde pretende "diagnosticar
os problemas da região central".
Em 18 minutos, éle ouviu o
Hino Nacional, passou em re-
vista as tropas e cumprimentou
as autoridades, saindo rio Ae-
roporto da Pampulha para o
Palácio da Liberdade, em com-
panhia do Governador Israel
Pinheiro.

A não s.r as palmas quando
de sua chegada ao aeroporto, o
Presidente não recebeu qual-
quer outra manifestação no
trajeto até o centro da Cidade.
A imprensa, durante o tempo
todo, foi mantida â distância
do Marechal Costa e Silva.

SEM PROTESTO

Quando todos esperavam
que o Presidente chegasse de
carro até a porta do Palácio
da Liberdade, cumprindo as
formalidades do Cerimonial e
atendendo ás exigências do
corpo de segurança, éle apare-
ceu a pé, acenando para as
crianças das grupos escolares
da Capital e do interior, ali-
nhadas no trajeto que iria
percorrer para chegar ao Pa-
lácio. A praça, cheia de meni-
nos acenando bandeirinhas do
Brasil, íoi a primeira home-

É a seguinte a integra do dis-
curso do Presidente:"Senhores Ministros:

Ao declarar instalado o Go-
vêrno federal em Belo Horizon-
te, quero acrescentar algumas
palavras sobre a significação de
nossa presença em Minas Ge-
rais. É esta a terceira experién-
cia que fazemos, inspirados pela
idéia já muito difundida no
Pais de que a crise econômica
resultante do nosso crescimento
desordenado, mas agravada pe-
lo caráter dispersivo da atuação
do Poder Central, até 1964, acen-
tuou os desníveis regionais e,
conseqüentemente, ameaçou a
consistência do sistema federa-
tivo.

Sou, por vezes, acusado de
subestima à atividade política.
Mas essa acusação é fruto de
uma riistorsão brutal do concei-
to de politica, responsável em
grande parte pelos males que
começaram a ser tratados, ra-
cional e intensamente, com o
advento do primeiro Governo
revolucionário. A decisão de
transportar a cúpula governa-
mental para os centros estraté-
gicos do nosso processo de de-
senvolvlmento foi uma decisão
politica, no seu sentido mais
preciso e mais alto. A sabedo-

na gem que as professoras pri-
márias de Minas prestaram ao
Presidente Costa e Silva.

A CHAVE

Depois de descer do carro
presidencial; o Marechal Costa
e Silva percorreu a ala e.squcr-
da cia Praça da Liberdade, la-
deado pelos Mini-tros do Trans-
porte. Exército e Marinha. A
sua esquerda, o Governador Is-
rael Pinheiro e o Chefe do Ga-
binete Civil, Ministro Rondou
Pacheco cuidavam de conduzi-
lo até às portas do palácio, on-
de o esperava o Prefeito Luís
Sousa Lima para entrega da
chave da Cidade, o que íoi fei-
to num ato breve.

Em seguiria, o Presidente en-
trou no Palácio da Liberdade
para descansar aié à.s 12h30m,
quando se dirigiu ao Palácio
das Mangabeiras para um nl-
moço íntimo.

Os repórteres credenciados
foram impedidos de entrar no
Palácio da Liberdade e no Pa-
lácio do.s Despachos por mem-
bros do corpo de .segurança.
que alegaram que não haverá
"nada para ser noticiado an-
tes das 15h30m".

Os Ministros chegaram no
avião seguinte e foram riescan-
sar no Hotel Doi Rei, com ex-
ccção do Ministro do.s Trans-
portes, Coronel Mário Andreaz-

v.r. que foi com o Governador
Israel Pinheiro conhecer o nô-
vo Palácio dos Despachos.

ARTE SACRA

O Marechal Costa e Silva
inaugurou ontem â noite a Ex-
posição de Arte Sacra Mineira,
instalada no Museu de Arte rie
Belo Horizonte, na Pampulha,
em solenidade que contou com
a presença de D. lolanda. Cos-
ta e Silva. Governador e Sr.a
Israel Pinheiro e autoridades
militares, civis e eclesiásticas.

A solenidade de Inauguração,
que estava programada para as
17h30m, só teve inicio às 18h,
quando chegou ao Museu de
Arte a comitiva, presidencial,
precedida pelos batedores do
Corpo de Segurança e veículos
da Polícia Militar enquanto as
autoridades aguardavam a che-
gada cio Presidente Costa e
Silva à entraria do prédio, jun-
fomente com a banda da Poli-
cia Militar.

PALMAS E MUSICAS

Assim que o Presidente Cos-
ta e Silva, desceu do carro que
o transportou do Palácio dos
Despachos à Pampulha, foi sau-
ciado com uma salva rie palmas
das autoridades presentes, en-
quanto a banda da Policia Mi-
litar executava dobrados.

O discurso do Marechal
ria dos nossos legisladores ins-
creveu entre os princípios bãsi-
cos do sistema democrático, des-
de a promulgação da primeira
Carta republicana, dois ditames
institucionais que passaram a
ser a pedra de toque de nossa
evolução constitucional — a Fe-
deração e a República.

Politicamente, é da maior im-
portáncia dar condições de efe-
tividade ao sistema federativo,
que é o lastro da forma repu-
blicana.

Alcançado esse objetivo, tudo
o mais virá por via de conse-
qiiéncia no contexto político em
que todos nos esforçamos para
consolidar o quadro das liber-
dades públicas, viabilizado pelo
vigor crescente do nosso proces-
so econômico, pela consciência
nacional dos Partidos e pela sa-
tisfaçáo das necessidades dos
cidadãos.

Não é outro, no fundo, o es-
copo do Governo central, quan-
do se transporá as regiões es-
tratégicas do desenvolvimento
brasileiro, para em cada uma
delas identificar os fatores de
debilitamento da federação e
concorrer para que os próprios
Estados possam anulá-los, re-
vigorando a sua economia e
contribuindo, por sua vez, para

doo crescimento harmônico
Pais.

De São Paulo, ponto nevrál-
gico da Região Centro-Sul,
passamos para o Recite, a Ca-
pitai que comanda o processo
de desenvolvimento cio Nor-
deste, e afinal estamos em Belo
Horizonte, para melhor fazer
um diagnóstico das necessida-
des da Região Central, através
do quadro critico de Minas Ge-
rais.

O que temos verificado é que
trabalhamos de fato para o
Brasil, à proporção que nos dis-
pomos a compreender os pro-
blemas de cada Região e mobi-
lizamos recursos, infelizmente
pequenos, para resolvê-los ou,
pelo menos, para abrir pers-
pectiva â sua solução a curto,
médio ou longo prazo. Aqui, por
exemplo, a simples leitura do
rol das reivindicações revelaria
o caráter nacional das questões
de Minas. São questões que in-
teressam à infra-estrutura do
País. desde o apoio que se pede
ao Governo federal para a
construção da Usina de Volta
Grande, às medidas recomen-
dadas para beneíiciamento de
minérios, à distribuição de
energia, ao abastecimento de
água, à implantação de fazen-

A entrada do Presidente no
Museu de Arte, o Madrigal He-
nascentista, sob a regência do
Maestro Isaac Karabtchewsky,
começou a cantar Kxiillate Ue».
rie Scarlatti. Colocado na ram-
pa de acesso ao segundo pavi-
menlo do Museu, o Madrigal
Renascentista apresentou bri-
lhantemente a música seguinte.
Super Ilumina Babilonis, de
Orlando de La.sso. O Presiden-
te Cosia e Silva não hesitou
em cumprimentar o Maestro
Karabtschewsky, dizendo que
tinha gostado muito da apre-
sentação cio coral.

VISITA

Logo a seguir o Marechal
Costa e Silva, acompanhado rie
sua mulher e do Governador
Israel Pinheiro, visitou toda a
exposição, observando cada pe-
ça exposta, enquanto uma ci-
cerone lhe fornecia as devidas
explicaçõss.

CIDADE CALMA

O.s estudantes mineiros não
realizaram, como se anunciava,
qualquer tipo de manifestação,
mas mesmo assim a Policia
mantém-se de sobreaviso.

O trajeto da comitiva presi-
clencial foi mudado á última
hora. como precaução contra
qualquer tipo de manifestação
estudantil.

das-escolns, à ampliação da
Rede Perrovária e às providên-
cias solicitadas no domínio 04
educação e da saúde.

Não poderemos, evidente-
mente, prometer tudo, mas tu-
do faremos para que se con-
cretizem. ao nível de nossas
possibilidades, a.s aspirações
nacionais localizadas neste Es-
tado.

O povo mineiro perceberá,
aliás, que essas aspirações já
se encontravam, de um modo
geral, na linha de preocupação
e de trabalho do nosso Govêr-
no. que comparece agora a Be-
lo Horizonte para melhor de-
fini-las e mais racionalmente
ajustá-las aos meios de aten-
dimento.

Houve quem anunciasse, ma-
lèvolamente, que Minas Gerais
nos esperava de "chapéu na
mão". Esta assertiva não é
digna de nós nem do cará-
ter altivo dos mineiros. Nós é
que nos apresentamos de "cha-
péu na mão", mas num outro
sentido: em reverência ao
grande Estado que tanto tem
contribuído para o progresso
econômico cio Brasil, como
para a evolução pacifica das
instituições democráticas em
nosso País".

Imprensa perde direito
de ver o cj ue se passa

Rodovias terão 8 mil km de asfalto
Em seu primeiro despacho,

o Presidente assinou decreto
instituindo o Plano Prefe-
rencial Rodoviário, para to-
do o Pais e que será exe-
cutado durante seu manda-
to, com a aplicação de NCrS
3 bilhões, na pavimentação
de oito mil quilômetros e im-
plantação de outros 13 500
quilômetros. As rodovias do
Plano são de caráter eco-
nômico e de colonização.

Como exemplo de rodovias
de colonização, o Ministro
Mário Andreazza citou a li->
gação de Manaus a Porto
Velho, Vilhena, Cuiabá, Bra-
silia, Uberaba, Belo Hori-
zonte -e Vitória, à qual deu
o nome de Grande Trans-
versai. Esta rodovia faz par-
te do Plano de Integração
da Amazônia.

O Plano Preferencial Ro-
doviário prevê a implanta-
ção de toda a Belém—Bra-
silia, inicialmente no trecho
do Sul, entre Anápolis e Ce-
ras. Em Minas Gerais, a Ro-
dovia BR-262 será totalmen-
te implantada até fins oe
1968, no trecho Vitória—Be-
lo Horizonte, e a partir de
março daquele ano será ini-
ciado o asfaltamento do
trecho Belo Horizonte—Ube-
raba, no Triângulo Mineiro.

ORÇAMENTO

O Presidente assinará hoje,
em despacho com o Minis-
tro do Planejamento, men-
sagem ao Congresso conten-
elo o projeto de lei comple-
mentar que regulamenta o
Orçamento Plurianual de
Investimentos. O primeiro
Orçamento será encaminha-
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do ao Legislativo até março
de 1968, abrangendo os
exercícios financeiros de 68
a 70.

O Orçamento Plurianual
incluirá as despesas de ca-
pitai cuja execução deve
prolongar-se durante aquè-
le período. A reunião do
Presidente com o Ministro
Hélio Beltrão será ás 9 ho-
ras, no Palácio dos Des-
pachos.

PRAZO

No mesmo despacho, será
assinado decreto determi-
nando que os projetos e pro-
gramas relativos ãs novas
áreas prioritárias, enuncia-
das no Programa Estratégi-
co de Desenvolvimento, de-
vem ser concluídos até 31
de dezembro, possibilitando
a sua incorporação ao Orça-
mento Plurianual de Invés-
timentos.

O decreto, elaborado pelo
Ministério do Planejamento,
cria dez grupos de trabalho
que elaborarão projetos e
programas relativos ás áreas
prioritárias do Programa Es-
tratégico e ao desenvolvi-
mento regional. Os grupos
serão coordenados pelo Se-
cretário-Geral do Instituto
de Pesquisa Econômica Apli-
cada (IPEA).

O Ministro da Justiça, Sr.
Gama e Silva, chegará ho.j-3
às 10 horas, devendo subme-
ter ao Presidente o novo Es-
tatitto dos Estrangeiros e o
projeto de lei complementar
dispondo sobre o trânsito de
forças armadas estrangeiras
ou sua permanência tempo-
rária no território nacional.

O novo Estatuto, elabora-
do por uma comissão da
qual fizeram parte represen-
tantes dos Ministérios da
Justiça, Relações Exteriores,
Saúde e Trabalho, simplifi-
ca o controle sobre os es-
trangeiros e, a estes auxilia
no melhor entendimento da
lei.

ACIARIA

Um dos itens da agenda
do Presidente da República
é a aprovação de um proje-
to que cria uma aciaria na
região de Itaúna, em subs-
tituição às dezenas de alto-
fornos deficitários, atual-
mente em atividade.

Com essa medida, estará
afastada a ameaça de de-
samparo total de cerca de 25
mil pessoas, decorrente dessa
operação deficitária. Além
disso, o projeto da aciaria
permitirá o barateamento do
aço em cerca de 40%, atra-
vés de um novo processo de
produção de aços finos.

As credenciais distribuídas
pela Assessoria dc Imprensa do
Palácio da Liberdade, para a
cobertura da visita do Presi-
dente deixaram de valer cie-
pois das 16 horas de ontem e
continuarão nada valendo ho-
je, segundo informaram a por-
ta do Palácio do.s Despachos o.s
agentes de segurança.

Nenhum deles quis dizer de
onda saiu a proibição a entra-
da de jornalistas além do .sa-
guão do palácio, limitando-se
apenas a repetir: "Cumprimos
ordens".

TUDO ERRADO

Tudo saiu errado para os jor-
nalistas, no primeiro dia do
Governo em Minas. Inicial-
mente, o Palácio da. Liberdade
foi fechado á Imprensa, para
que ninguém perturbasse o re-
pouso do Presidente. Depois, o
Palácio do.s Despachos, justa-
mente na hora das instalação
do Governo, foi praticamente
interditado por agentes fede-
rais, que não permitiam que
ninguém se aproximasse do
Presidente.

O setor de comunicações 1'ra-
cassou inteiramente: não havia
telefones, nenhuma facilidade,
nem mesmo permissão para
aproximar-se de qualquer Mi-
nistro, na tentativa de uma
entrevista ou simples informa-
ção.

VIOLÊNCIAS

Um repórter do Estado de
Minas, Sr. Paulo Antônio Cotta,
entrevistou com o maior sacri-
ficio o Ministro do Planejamen-
to. mas um agente federai. Te-
nente Miguel Vale, esperou que
ele terminasse para rasgar a.s
anotações.

Outro repórter do mesmo
jornal, Sr. Fialho Pacheco. íoi
expulsa sumariamente por ou-

tro agente federal, ao.> grito.1
cie "cafageste, cafageste".

Mal terminou n instalação do
Governo, a.-; portas do Palácio
cios Despachos íoram fechadas.
Ninguém conseguia chegar nem
perto delas. No momento em
que estava sendo instalado- o
Governo, jornalistas notaram
no canto de uma, das salas do
Palácio dos Despachos uma
pasta preta, no chão. files cha-
maram a atenção do Assessor
de Imprensa do Governo mi-
neiro, Sr. Nélsc-n Cunha, que
correu a avisar os agentes do
SNI. Num .segundo, a pasta de-
sapareceu.

GREVE UNIVERSITÁRIA

O.s Estudantes pretendem sair
ás ruas durante a permanên-
cia do Presidente no Estado,
para protestar contra a "situa-
ção precária da Universidade
Federal de Minas Gerais, que
não recebe as verbas neces-
sárias a seu bom funciona-
mento" e para exigir a liber-
tação dos dois colegas, presos:
quando pichavam muros coni
dizeres contra o Marechal Cos-
ra e Silva.

Diversas Faculdades realiza-
ram ontem assembléias gerais
para analisar a posição a ser
tomada e os alunos de Medi-
cina e Odontologia decretaram
greve, estando marcadas para
hoje outras assembléias em tô-
das as faculdades da UFMG.
O.Presidente do DCE da Uni-
versidade Federal, acadêmico
Jorge Batista, afirmou ontem
que está quase certa a decre-
tação da greve geral.

As professoras mineiras estão
divididas e algumas distribui-
ram nota de protesto contra a
presença do Presidente. Hoje à
noite, haverá uma assembléia,
também na sede do Diretório
Central dos Estudantes, para
decidir que medidas a classe
tomará.

Cosia e Silva visitará
hoje o sogro de Castelo

O Marechal Costa e Silva
visitará hoje cedo o Comen-
dador Artur Viana, sogro do
ex-Presidente Castelo Branco e
que está acamado desde a
morte do genro. Pouco depois,
às 11 horas, o Presidente con-
cederá entrevista coletiva à
imprensa, no Palácio cios De.s-
pachos.

As lõliSOm. receberá a Di-
retoria da Cooperativa Central
do.s Produtores Rurais, que pe-
dirá a proibição da importação
do leite em pó, solicitando
também a compra do atual es-
toque, para ser distribuído em
forma de merenda escolar.

COMEÇA DESPACHANDO

O programa, elaborado pelo
Cerimonial da Presidência, co-
meça ás 9 horas, com despa-
chos do Marechal Costa e Sil-
va com os Ministros da Fazen-
da e do Planejamento, que se-

rão interrompidos às 9h30m
para a visita ao Comendador
Artur Viana. Às 10 horas, .se-
rá recebido o Ministro da Ae-
i-onáutica.

As 10h3üm, será assinado
um convênio entre o Banco
Nacional do Desenvolvimento
Econômico e o Banco de De-
senvolvlmento de Minas Ge-
rais, para repasse de financia-
mento de NCrS 9 milhões à
pequena e média indústria.

O almoço com o Governa-
dor, no Palácio da Liberdade,
será ás 12 horas. As atividades
presidenciais recomeçarão às
151i30m e às 16 horas o Presi-
dente despachará com o Mi-
nistro da Agricultura.

Depois, à.s lGh30m, receberá
uma comissão de deputados
estaduais, uma comissão das
classes produtoras e diversos
prefeitos, encerrando o pro-
grama às 18 horas. A noite se-
rá livre.

Israel se es
obter tudo o

Os primeiros entendimentos
do Marechal Costa e Silva
com o Sr. Israel Pinheiro e a
sua disposição em atender ao
Estado abriram perspectivas
animadoras para as reivindica-
ções do Governador.

A visita a Minas ocorre no
momento exato em que o Sr.
Israel Pinheiro mais precisa de
colaboração, já que a crise atin-
ge todos os setores, prolon-
ga-se há tempos e não há cen-
dieões de solucioná-la sem a
ajuda maciça e direta do Go-
vêrno federal.

DARÁ MUITO

O Sr. Israel Pinheiro, com-
preendendo o significado da vi-
sita, começou um trabalho de
convencimento dos Ministros e
dos assessores principais do Go-
vêrno. para que algumas rei-
vindicações ainda em estudo
sejam logo atendidas.

força para
que deseja

O Governador conversou on- .
tem, durante muito tempo e
isoladamente, com todos os Mi-
nistros e com o Presidente Cos-
ta e Silva, justamente para
conseguir o máximo.

JôGO

A reabertura do jogo nas es-
tância s hidrominerais poderá
entrar na pauta da.s conversa-
ções entre o Governador e o
Presidente, pois o Sr. Israel
Pinheiro quer maiores atrativos
para o turismo no Estado.

O Sr. Israel Pinheiro esta
disposlo a consultar o Presi-
ciente a respeito porque consi-
dera que o jogo poderá ser
controlado de maneira rigoro-
sa, limitando-se ao máximo o
número de pessoas que poderão
dele participar nns estâncias
hidrominerais-
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Bucnoiz nao acreaita no
cinema da Alemanha

MAIS QUE NUNCA É PRECISO CANTAR

A Alemanha de hoje é
conhecida apenas por suas in-
dústrias, como a M e r c e d e s
Benz ou a Volkswagen. O seu
cinema não interessa a mais
ninguém e nem podia inte-
ressar. Quem se interessaria
por filmes de um pais que
matou seis milhões de pessoas
durante a guerra?

A opinião é do ator alemão
^Iorst Buckholz, convidado es-
pecial do Festival da Canção.

Não há mais lugar para
n arte na Alemanha — acres-
centa êle. — Temos que co.

meçar tudo de nôvo, desde o
começo, até chegar ao ponto
o mundo se interessar nova-
mente por nossa arte.

CANTOR DE BANHEIRO

Horst revelou ainda, duran-
te entrevista coletiva no Co-
pacabana Palace, que seu
grande sonho é tornar-se can-
tor "e fazer os filmes que eu
sempre quis fazer: os musi-
cais".

— Mas até agora, apesar de
tomar lições de canto, conti-

nuo não sendo mais nada se-
não um cantor de banheiro.

O ator alemão contou que o
que mais o impressionou du-
rante o espetáculo de domingo
no Maracanãzinho íoi "a faci-
lidade com que o p íi b 1 i c o
aprende a cantar as músicas".

Horst Buckhola participou
de vários filmes, entre os quais
Monpti, Céu sem Estrelas, Se-
ic Homens c um Destino, A
Nau dos Insensatos e O Ho-
mem de Istambul, em que êll
aparece ao lado de Sylva Kos-
cina.

Compositores vêem música universal
Os compositores Percy Faith,

das Estados Unidos, Horst Jan-
kowski, da Alemanha, e H. Na-
kamura, do Japão, prestaram
ontem seus depoimentos para a
posteridade, no Museu da Ima-
gem e do Som, reconhecendo
que uma música popular uni-
versai "está em gestação, gra-
ças á rebelião dos jovens con-
tra tudo que é antigo e ultra-
passado."

Os três depoimentos foram
tomados pelo Diretor do Museu,
Sr. Ricardo Cravo Alblm. no
idioma de cada compositor.
Embora tenham gravado isola-
dn mente, a opinião dos três
coincide quanto ao mérito do
Festival da Canção do Rio em
''reunir, a um só tempo, perso-
naiidacies cia música que nunca
podem estar juntas cie outra
forma."

ABAIXO A DITADURA

Percy Faith. com 51) anos de
idade, filho de pai alfaiate,
canadense de nascimento, con-
tou que toda sua vida profis-
sional íoi marcada pelo medo
de enfrentar platéias o que o
levou a compor e não a lor-
nar-se concertista.

Apesar dc não haver em sua
família qualquer vestígio de
musicalidade, o composi tor
america no foi obrigado a
aprender violino com sete anos
¦pelo pai, polonês, e a mãe, aus-
tríaca. Seu ódio pelo violino
íêz com que se apaixonasse
pelo primeiro piano de sua vida
— comprado por uma tia.

Aos 14 anos. Percy Faith
aproveitava as férias es-
colares para tocar piano no ci-
nema mudo. Mas não queria
saber de música, porque o gè-
nio que descobriram nele o
obrigava a enfrentar sempre
maior público. Seu sonho sem-
pre foi ser arquiteto.

Um professor de piano o
afastou ainda mais da músi-

ca, quando disse que um Bee-
thoven devia ser considerado
"um ditador da música" e que
suas sinfonias não podiam ser
interpretadas "ao gosto de ca-
cia concertista". O horror das
ditaduras das grandes mes-
três íoi, segundo revelou Per-
cy Faith, aquilo que criou nele
a necessidade de compor suas
próprias partituras.

Para Faith, o lançador dc
Delicado nos Estados Unidos.
a música brasileira representa-
da por compositores jovens
tomo Antônio Carlos Jobim ,e
Edu Lobo está evoluindo no ca-
minho certo, pelo simples fato
tie que olha para o futuro,
"esquecendo o passado e até o
presente".

O único mal dos jovens,
pelo menos nos Estados Uni-
dos, é se recusarem a ouvir um
Gershwin ou um Cole Porter,
simplesmente porque são de
outra época. O jovem se rebela,
não contra os pais, mas contra
aquilo que eles representam.
Em matéria de música, entre-
tanto, poderiam ter o seu ca-
minho facilitado se quisessem
aproveitar um pouco da. expe-
riència de outros tempos.

O "JAZZ" E O DoLAR

Para Percy Faith. o jazz esiá
morrendo porque esbarrou em
uma parede — que é "a do
dólar e do modernismo" — sem
saber como ultrapassá-la .

O jazz — disse o compo-
sitor — depende tio dólar. É
engano pensar que, por ser esta
a. única modalidade de música
nativa americana, ela vai so-
breviver sem vender. Oitenta
por cento dos compradores de
discos sáo jovens de nove a 20
anos de idade. E a música do
jovem é o ic-iê-ic. Os outros
20',» preferem Percy Faith. So-
bra muito pouco espaço para a
sobrevivência do ja/.z.

Horst Jankowski, alemão que
nasceu em Berlim em 193(3, foi

o primeiro a depor ontem no
Museu da Imagem e do Som.
Para éle, o Brasil é uma fonte
interminável de recursos mu-
sicais, principalmente porque
seus compositores nascem do
violão e náo do piano, como
acontece na Europa.

Ao contrário de Percy Faith,
o compositor alemão ainda não
vê um caminho nôvo para a
música popular.

Por enquanto, o que se faz
é muito barulho, como para
testar as novas técnicas mu-
sicais nascidas coni os instru-
mentes eletrônicos. Estes po-
dera o revolucionar.

Mas o iè-Íê-iê, o ja/,/. e o
que chamou de música pop
estão cada vez mais próximos
uns dos outros, "devendo nas-
cer dessa fusão a verdadeira
tendência da música popular
contemporânea", segundo Jan-
kowski.

NACIONALISMO MUSICAL

O último compositor estran-
iteiro a depor no Museu da
Imagem e do Som íoi o japo-
nês H. Nakanmra, autor de
SuUyiaki, que teve sucesso nos
países ocidentais.

Para Nakamura, a tendeu-
cia da música é derrubar fron-
teiras nacionais:

Dentro cie pouco tempo,
náo se poderá mais falar em
música brasileira, nem em mú-
sica japonesa, mas em contri-
buições do Brasil e do Japão
para uma música universal.

Nakamura, que nasceu na
China em 1931, tem seu pró-
prio conjunto musical, e apro-
veitou sua presença no I Fes-
tival da Canção para levar ao
público japonês mais de dez
músicas ouvidas no Rio (inclu-
sive Saveiros), executando-as
em todas as grandes cidades
do Japão.

Kim. compara o homem à bossa, nova
— O homem ideal é como a

bossa nova. disse Kim Novalc
aos repórteres que se reuniram
para ouvi-la, ontem, no Copa-
cabana Palace. "Sincero, sim-
pies. honesto c sentimental,
além de bonito e inteligente".

A atriz norte-americana che-
gou sorrindo, com meia hora
de atraso para a entrevista co-
leciva, usando um vestido de
jérsei marrom sobre a pele, e
jogando para trás os cabelos
da peruca loura sem a qual não
foi vista desde o seu desembar-
que no Galeão, para o II Fes-
tival Internacional da Can-
ção.

PROTESTO

Criticando a guerra do Viet-
name, Kim Novak confessou-
se "feliz de saber que tem 11-
berdade para protestar, como
pensa que deve ser", mas que.
como cidadã norte-americana,
acha lamentável que um pais
com tanta democracia e liber-
dade não dè a mesma liberda-
de e democracia a outro pais".

Respondendo a perguntas sô-
bre moda, despertadas pelo
traje com que se apresentou,
Kim Novak disse ser a favor
da abolição da lingerie, como
forma de evolução, assim como

a. mini-saia, "que continua su-
bindo, mas tem de parar em
algum lugar".

REALIZAÇÃO

A atriz — que veio ao Rio
acompanhada de seu noivo —
disse que se considera feliz no
amor, e mais adiante explicou
quo, para ser "uma atriz com-
pleta", precisaria ainda de um
bom tema paru um filme e um
ótimo diretor.

— Qual o diretor? Há um
excelente, americano, com quem
eu sempre quis trabalhar, mas
náo consigo me lembrar agora
do nome. Allá.s, não me per-
guntem sobre datas, nomes e
preços, porque eu jamais me
lembrarei.

Explicou então que tem um
temperamento "muito senti-
mental e impulsivo, c por isso
não dá milita importância a
dados que podem ser registra-
dos por um computador".
VENCEDORES

O compositor Milton Nasci-
mente, segundo colocado na
parte nacional do Festival, dis-
se ontem que depois de ter
pensado bastante, achou que "é
muita responsabilidade para êle
cantar a Margarida na segun-

cia parte do concurso, como ti-
nha resclvido antes.

— Mas fiquei muito satisíei-
to com o convite do Gutemberg
para cantar a .sua música. Já
falei com êle, explicando-lhe os
meus motivos.

Milton acha que o próprio
Gutemberg pede defender mui-
to bem a Margarida, como já o
féz na parte nacional, acompa-
nhado pelo Grupo Manifesto.

Milton contou qui' èle e Ou-
temberg já combinaram viajar
depois de terminado o Festival:
irão primeiramente a Três Pon-
tas. cm Minas, onde mora a fa-
mília de Milton, e depois a Bom
Jesus da Lapa, na Bahia, para
visitar a família de Gutemberg.

VOTO NA ASSEMBLÉIA
O Deputado Mauro Maga-

Ihães requereu ontem um voto
de congratulações ao compesi-
tor Gutemberg Néri Guarabira
Filho, autor e intérprete de
Margarida, vencedora da parte
nacional do Festival da Canção.

Afirma o Sr. Mauro Maga-
Ihães em seu requerimento que"a canção vencedora é vasada
em tema melódico relembrando
as cantigas de roda, de con-
tagiante e fácil assimilação en-
tre as diversas camadas to-
ciais".

Nor th critica arranjo de "Margarida"
O compositor norte-ameri-

cano Alex North, integrante do
júri internacional, acha que o
baiano Gutemberg está no ca-
minho certo, "porque as ou-
trás canções, em sua maioria,
nada tinham de brasileiras e
de raízes folclóricas", mas ob-
servou que a orquestração fei-
ta para Margarida está "pre-
judieando sensivelmente a mú-
sica".

— Se a composição é ba&ea-
da numa cantiga de reda —
diz Alex North — logo, se tem
origem em raízes e tradições
populares, a orquestração não
devia ser do tradicional tipo
hoUywoodiano, mas, ao con-
trário, mais simples, preservan-
cir o ritmo nacional da músi-
ca.

COMPLICAR

Para o compositor america-
no, '"nos seis ou oito compas-
sos iniciais, o arranjo de Mar-
garida tem a simplicidade que
a composição exige, mas logo
depois, e durante toda a exe-

cução, a orquestração prejudi-
ca a sua singeleza".

. — £ fácil notar, para quem
tem experiência musical, que
Gutemberg nunca estudou nar-
monia. O arranjo para a sua
música deveria ter acordes
simples, e não como íoi feito
no sofisticado francês, com no-
nas, décimas e undécimas.

ADVERTÊNCIA

Alex North acha que Gu-
temberg deveria procurar ci-
entificar os jurados restantes
sobre a origem folclórica de
Margarida, se não quiser ver-
se prejudicado no julgamento,"pois a música tem todas as
condições, reíormulando-.se o
arranjo, para sair vencedora".

Sobre a concorrente ameri-
cana ao Festival, disse Alex
North que se trata da "tradi-
cional canção norte-america-
na, e tanto o letrista quanto
o compositor cia música ado-
taram uma linha romântica,
para que ela pudesse coníras-
tar com as canções brasileiras,
que segundo supunham, se-

riam típicas, isto é, de raízes
folclóricas".

EM PRIMEIRA MÃO

Autor das composições para
o filme Papai Pcrnllongo, um
dos mais populares musicais
americanos, Alex North revê-
lou ontem ao JORNAL DO
BRASIL, "em primeira mão
para o mundo", que está pre-
parando uma ópera baseada na
peça Morle de um Caixclro
Viajante, de Arthur Miller —
que terá em alguns trechos
composições em música concre-
ta (com a utilização de instru-
mentos eletrônicos c imagens).

O compositor das trilhas so-
noras dos filmes Quem Tem
Medo de Virgínia Wolf?, Uma
Rua Chamada Pecado e Cre-
púsculo dc Uma Raça, entre
outros, disse ainda que após o
Festival da Canção iniciará
suas pesquisas no Brasil para
compor uma sinfonia "com te-
mática brasileira e de textura
musical integrada de todos os
elementos e raízes de que se
compõem nossos ritmos".
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ensaio áe ontem, no Maracanãzinho, a grega 
'loi Kurwslii demonstrou grande {orça « entusiasmo, « deixou a todos timi impressão das melhore»

Canção da Áustria será a la. amanhã
A música Quando o Amor

A'em Chegando, do austríaco
Peter Horten, que será tam-
bém o seu Intérprete, abrirá
amanhã, às 21h, no Maraca-
nãzinho, a parte internacional
do II Festival Internacional da
Canção Popular. Dezesseis con-
correntes apresentam-se ama-
nhã. mais 15 no sábado, para
domingo encerrar-se a promo-
rão, com a proclamação da
música vitoriosa.

De acordo com a ordem de
apresentação das músicas in-
ternacionais, divulgada ontem
pelo Diretor do Festival. Sr.
Augusto Marzagão, Margarida,
do Brasil, será defendida, sá-
bado. A União Soviética não
participará do concurso, pois,
segundo telegrama enviado, sua
delegação só chegaria domin-
go, dia do encerramento do
Festival.

AS DE AMANHÃ
Após a música ria Áustria,

serão apresentadas amanhã as
seguintes composições:

Chile. Aproxima-te de Mim,
de Jaime Atria. com Sônia
Garcia; Suécia. Você é Nosso
Filho, de Lars Fernlob, com
Mònica Zetterlund; Bolívia,
Ânsia cie Paz, cie José Ferrufi-
no e Ricardo Parra, com Ma-
rio Ayala; Canadá, Não t«
Quero Mal, de Francis Cosin-
lau, com Donald Lautrec; Ho-
landa, Não Brinque Comigo, dc
Cees Nootebom e Frans Mijts,
com Liesbech List; Venezuela,

Uma Carícia, de Aura Gonzá-
lez. com Mario Suarez; Trinl-
dad. Sem Dinheiro, Sem Amor,
de Mighty Sparrow, com o au-
tor; Suiça, Só Amo Você, de
Claude Salín e Gil Caraman,
com Arletie Zola: México,
Amar, de Consuelo Vc!ásquez,
com Daniel Riolobos; Hungria,
Pára, Ouve uma Palavra, de
Andrias Bagya e Kalman Fu-
lop, com Janos Koos; Mona-
co, O Avião do Infinito, cie
Jacques Rcvaux, eom Hervé
Vila.rd; Peru. Oração, de Au-
gtisto Colo Campos, com Car-
mita Jimenez; Alemanha, Vo-
cê Virá Comigo, de Hor^t
Jankovski e Carl Schauble,
com Horst Jankovski; Japão,
Amigos Apenas, de Katsuhisa
Hattori e Kasuko Katagiri,
com Mie Nakao; Argentina,
Eu Gostei Muito de Você, cie
Tim Croma e José Rossino,
com Bárbara e Dick.

AS DE SÁBADO
O segundo espetáculo cia

fase internacional, no sábado,
constará das seguintes compo-
siçóes:

Espanha. Ontem Tive um
íonlio, de Manolo Diaz, com
o autor; Jamaica, O Amor que
Você me. Dá, cie Eeiward Wade,
com Hush Falk; Grécia, Esla
Niiilir nos Encontraremos, cie
Ko.-tas Kapnisis, com Zoi Ru-
ruskli; Haiti, Tu Voltarás pa-
ra Mim, de Gustavo Anioine,
com Emi de Pradines; Brasii,
Margarida, cie Gutemberg, com

o autor e o Grupo Manifesto;
Tcheco-Eslováquia, Voz Longíu-
qua, cie Karel Svoboda e Zde-
nek Rytir, com Helena Yon-
dracova; Grã-Bretanha, Ceie-
liração, cie Bill Martin e Phil
Coulter, com George Fame;
Israel, i: Verdade?, de Dov
Sellzer, com Geula GUI; Fr..n-
ça, Escuta, de Alain Barrière,
com o autor; Iugoslávia, l.a-
mento tio Marinheiro, de Bo-
jan Adamic e Miroslab Ko.su-
ta. com Vice Vukov; Estados
Unidos, O Mundo Continua,
cie Quincy Jones e Alan e Ma-
rilyn Bergman, com Patti Aus-
tin; RonvJnia (que deverá en-
tregar apenas hoje o nome da
música; Bélgica, Eu Acredita-
va cm .Mim, cie Jean Vallés,
cnn o autor; Itália, Por uma
Mulher, de Marcello de Mar-
tino e Perreta, com Jimmy
Fontana; Portugal. Kubatokué
Mulata, de Duo Ouro Negro,
com os amores.

O Sr. Augusto Marzagão
Informou ontem, depois de di-
vulgar a ordem de apresenta-
ção das músicas, que o crité-
rio adotado para :>. sua prepa-
ração íoi o da entrega dos ar-
ranjos fos Estados Unidos, en-
tregaram o seu apenas ontem,
a Romênia só o fará hojei.

A entrega dos prêmios da
fase nacional será realizada no
s,; bacio, depois da apresenta-
ção das 15 músicas programa-
das. durante o intervalo que
precederá a divulgação da lista
dc- 20 finalistas para domingo.

Piscina ficou vazia por
causa do frio e do sono

Júri se completa com quem chega
Estará completo hoje o júri

internacional do Festival da
Canção, com a chegada ao Rio
de seu Presidente, Henri Man-
cini, e de mais nove integran-
tes: Francis Lai, da França;
Nelson R1 d d 1 c, dos Estados
Unidos; Nico Fidenco. cia Itá-
lia: Chabuca Granda, do Peru:
Marianito Mores, da Argentina;
Augusto Alguerú, da Espanha;
Jacques Brel, da Bélgica; Peter
Fenyes, da Hungria; e Lucilo
Gaiica, do Chile.

Kim Novak e Robert Wagner
— as duas figuras mais popu-
lares do Festival até agora te
as mais procuradas para foto-
gra.ias c autógrafos) — pas-
sarão cem certeza para segun-
do plano, a partir de hoje, 

"cem

a chegada ao Rio de Anouk
Aimée, Pierre Barouh e Jacques
Brel. Se Tom Jobim não che-
gar hoje, a direção do Festival
escolherá outro representante
brasileiro para o júri interna-
cional.

MAIS 40

Com exceção da cantora de
Israel, Geula Gill, que virá
amanhã — chegam hoje ao Rio
os últimos 40 participantes es-
trangeiros do II Festival Inter-
nacional da Canção Popular —
num total de 142.

Na delegação francesa, de-
sembarcarão na manhã de hoje
o cantor Alain Barrière, o com-
positor Francis Lai, além dos
convidados Anouk Aimée, Pier-

re Baróuh e Lucien Morisse.
Da Bélgica, além de Jacques
Brel. virão Jean Vallée e o
compositor Charles Narouani;
da Iugoslávia, o compositor Vi-
ce Vukov; de Portugal, o.s com-
ponentes do Duo Ouro Negro;
Emílio Pereira c Raul Cruz.

Da Inglaterra, chega o can-
tor George Fame; da Itália,
além de Nico Fidenco para o
júri, chegarão o compositor
concorrente Marcelo de Marti-
no e o cantor Jimmy Fontana:
de Israel, o compositor Dov
Selzer.

O compositor Karel Svoboda
e a cantora Helena Iandraco-
va, representante da Tcheco-
Eslováquia, cheirarão no mesmo
horário, juntamente com os re-
presentantes da Espanha: o ju-rado Augusto Algueró e sua
mulher Carmen Sevilla, e o
cantor e compositor (concor-
reme) Manolo Díaz.

Da Hungria, virão, além do
jurado Peter Fenyes, o com-
positor Andras Bagya e o can-
tor Janos Koos.

Às 15 horas chegarão os últi-
mos integrantes cia delejação
des Estados Unidos: Henri
Mancini e Nelson Riddle, parao júri internacional, e os con-
vidado.s Andy Williams, Jimmy
Van Hctisen, John Parente, Da-
vid Rose e Gardner MacKay.

Também a tarde chegarão" a
compositora Chabuca Granda,
do Peru, que participou do Fes-
tival do ano passado como con-

corrente e que agora vem para.
o júri: Marianito Mores, tia
Argentina e Lucho Gatica, do
México, ambos também para o
júri, além do compositor mexi-
cano Daniel Riolobos, e dos re-
presentantes da Romênia: o
compositor Radu Serbam e a
cantora Mariana Badoio.

VISITA

Hoje, às 11 horas, o.s estran-
geiros do Festival que já se en-
centram no Rio terão um en-
contro com o Governador Ne-
grão de Lima, no Palácio Gua-
nabara, e cm seguida irão ao
Itamarati, onde o Chanceler
Magalhães Pinto lhes oferece
um almoço.

Ainda hoje. haverá um co-
quetel, ás 19 horas, na Embai-
xada da Alemanha. As 20 ho-
ras, o Jóquei Clube também
presta homenagem às delega-
ções estrangeiras com uma cor-
rida noturna, incluindo o
Grande Prêmio Festival Inter-
nacional da Canção.

RIO BRANCO CHEGOU
Chegou na manhã de ontem

ao Rio o Ministro Jcão Paulo
do Rio Branco, que exerce as
funções de Cônsul Geral do
Brasil em Nova Orléans, Esta-
dos Unidos. O diplomata vem
para participar, como convida-
do especial, da fase final do II
Festival Internacional da Can-
ção Popular.

O frio que íêz ontem de ma-
nhã e a festa do Canecão, que
só terminou de madrugada,
afastaram da piscina do Copa-
cabana os estrangeiros que vie-
ram participar do II Festival
Internacional da Canção, com
exceção dos alemães Horst Jan-
kowski. sua noiva Heidi e o au-
tor da letra de Voeè Virá Comi-
go, Carl Schauble. Os três de-
ram alguns mergulhos na água
fria e disseram mais tarde que"o banho estava ótimo".

À tarde, durante o ensaio no
Maracanãzinho. a japonesa Mie
Nakao, cantando Amigos Ape-
nas; a grega Zoi Kuruki, com
a canção Esta Noile nos Eu-
confiaremos, e o francas Hené
Villard, com O Avião do influi-
to, foram bastante aplaudidos
por cantores e compositores
concorrentes que sa ali encon-
travam, além de Robert Wag-
ner, que tomava algumas cenas
para. o seu filme I'm American»
no Festival do Rio.
PARTITURA
EM BRANCO

O compositor Jacques Revaux
e o cantor Hervé Villard volta-
ram a ensaiar ontem, a partitu-
ra de sua música não veio coni-
pleta de Londres, e da página
sete até a 12 não havia uma só
nota, o que tornou necessário
um esforço dos dois para rees-
crever, de memória, as páginas
que faltavam

Hervé Villard ensaiou no
palco e foi fumado pela equi-
pe de Stanley Wilson, que pre-
para Um Americano no Festi-
vai do Rio.

A japonesa Mie Macao. acom-
panhada pelo compositor e
maestro Katsuhisa Hattori,
cantou duas vezes sua música,
que conta a história de dois
amigas que sempre viveram
juntos, e que quando há neces-
sidade de uma separação, des-
cobrem que sempre estiveram
apaixonados.

Hattori disse que sua músi-
ca não pode ser traduzida., mas
que espera receber os aplausos
do povo carioca, porque fêz"um verdadeiro samba".
SUL-AMERICANOS

Depois da apresentação dc
Mônaco e do Japão, fora m
chamados o venezuelano Ma-
rio Suarez c o representante
da Bolívia, Mario Ayala. Os
ciois ainda não haviam compa-
reciclo- aos ensaios da parte in-
ternacional.

Mario Suarez. que vai cantar
Una Caricia, da. compositora
Aura Gcnzález, não terminou
seu ensaio, v saiu do Maraca-
nãzinho aborrecido, porque o
arranjo de sua música foi fei-
to apenas para instrumentos
de corda, também por causa
do tamanho do Maracanãzi-
nho: "era necessário que hou-
vesse pis toes. trombones e
trompas, pois do contrário a
música perderá na apresen-
tação'".

O cantor boliviano Mario
Ayala cantará Ânsia de Vir.,
que "é um bolero-blue, feito
especialmente para o Festival,
e que constitui um apelo cie
pnz a todos os povos", Mario
Aya.ln, que termina sua canção
pedindo que "os gigantes cio
mundo parem a corrida arma-
mentista", voltará a ensaiar no
dia 28.
SEM CANTORES

A Iugoslávia e Grã-Bretanha
ensaiaram ontem suas cançõesO Lamento cio Marinheiro
e Celebmvijo, respectivamente

só com a orquestra, pois os
cantores que irão apresenta-
la.s .só deverão chegar ao Rio
hoje.

A música que vai representar
a Iugoslávia "é uma combina-
cão de ritmos americanos e íol-
clore iugoslavo: triste c romàn-
tica, íala de um homem oue
parte e. na sua volta, muito
tempo depois, encontra a mu-
11 er amada nos braços de ou-
tro amor".

Bojan Adamic foi escolhida
para representar seu pais em
um concurso fechado que tevo
a participação dos maiores
compositores da Iugoslávia.
Disse éle que sua música tem"uma batida semelhante à da
bossa-nova

Os ingleses Phil Coulter i
Bill Martin assistiram ontem
ao ensaio de sua música, que
deverá ser apresentada pelo
cantor George Fame.
MANDEL E MISRAKI

O norte-americano Johnny
Mandei compôs uma música
para .se1- apresentada na abr.r-
tura do espetáculo de amanhã
à noite. Ele mesmo vai reger a
orquestra na apresentação de
sua composição.

A música de Paul Misraki,
Rapsódia Brasileira, foi tam-
bém ensaiada ontem k tarde,
¦pela segunda vez. e deverá,
abrir o espetáculo de sábado á
noite.

A cantora norts-americaua
Patti Austin, que deveria ter
ensaiado ontem, não compare-
ceu ao Maracanãzinho, e em
seu lugar apresentou-se a gre-
ga Zoi Kuruskli, bastante
aplaudida depois que cantou
Esta Noite noa Encontramos.

AINDA "SAVEIROS"

Horst Jankowski, compositor
alemão, voltou a afirmar on-
tem, em entrevista coletiva à
imprensa, que "nenhuma mú-
sica deste ano supera em qua-
lidade as canções do .nno pas-
sacio, especialmente Dia das
JRosus è Saveiros".

Jankowski disse que a can-
ção que ganhou o 1.° lugar na
ano passado — Pergunte aa
Vento — não teve sucesso na
Alemanha, mas falou de sua
gravação de Dia .ias Rosas com
bastante entusiasmo.

Ver violão quebrado entristece S. Ricardo

Mais Festival ila (Unirão no Caderno li

Com o Beto Bom de Bola impedido de "en-
Irar em campo" veio público do auditório da
TV Recorde, Sérgio Ricardo está novamente no
Rio, dizendo não ter sc importado por sua
desclassificação do III Festival da Música Po-
pular Brasileira, mas confessando que jii:oii
triste ao ver publicada num jornal a fotogra-
fia ão que restou de seu violão de estimação.

Embora vítima das vaias do público do au-
ditório da TV Recorde, o compositor esclareceu
que nada tem contra os paulistas, "ao contra-
rio, 230is o verdadeiro público, os telespectado-
res", o apoiaram, demonstrando solidariedade
através de telefonemas. Há até o caso de dois
bebes nascidos no domingo que receberam o no-
me de Sérgio Ricardo, em sua homenagem.

COMO FOI

Sustentando que a insatisfação do povo de
não poder manifestar-se, transferindo seu in-
conformismo e sua agressão para a música po-
pular, "que nada tem a ver com isso", ao lado
do condicionamento de um determinado gru-
po deformado pela TV Recorde, "dirigido por
uma máquina sem objetivo de transformar ou.
melhorar alguma coisa, mas com a única fina-
lidade de criar ídolos", é que levou a platéia
a se manifestar de maneira selvagem, Sérgio
Ricardo explicou:

— Tudo não passou de um equivoco incrí-
rei. Eu não aceitei a vaia porque elo. não per-
tia de um procedimento normal, lúcido. Qv.an-
to à minha reação, segundo um cerio p-.izanc.-
lista, foi a de um sujeito equilibrado que ic
sr.ntiu acuado e reagiu. A vaia é válida coiíiO
pr 

's:to. 
Quando se gosta, se aplaude, quando

não se gosta, se vaia, mas para isso é necessd-

rio que o artista mostre primeiro sua música.
A'a vaia do público do auditório da TV Recorde
durante o III Festival da Música Popular Bra-
sileira não havia protesto, mas apenas histeris-
mo, uma loucura total.

Sérgio Ricardo, ar, * s de entrar no palco,
já sabia que ia ser vaiado, e quando Blota Jú-
nior preparou a platéia para recebé-lo, dizen-
do que êle ia apresentar Beto Bom cie Boia de
uma maneira nova, só conseguiu excitar mais
ainda o público.

Quando entrei no palco, debaixo de
vaias, fui pedindo ao público, humildemente
para que se acalmasse, tentando domar a sei-
vageria. Mas de nada adiantou, até que, num
dado momento, a coisa diminuiu, e eu senti que
poderia soltar uma piada, na tentativa de con-
quistar a platéia. Disse então que "Beto era
bom de vaia" também. Mas ninguém achou,
graça na piada e a vaia continuou.

Sérgio Ricardo mudou de atitude e decla-
rou que só cantaria com silêncio. Foi então que
a vaia diminuiu realmente um pouco, e êle
resolveu cantar, com um quarto da platéia soli-
daria, aplaudindo contra os outros três quar-
tos que ainda vaiavam.

Mas a coisa tornou a piorar, chegando
ao ponto de que eu não conseguia mais ouvir os
instrumentos que me acompanhavam. Seniin-
do-me fora do tom áa música, e com a nítida
impressão de não estar cantando, e sim fazen-
do uma palhaçada, o sangue me subiu à cabe-
ça, e reagi. Peguei o microfone e aos gritos
avancei para a platéia dizendo mais ou menos
isso: "vocês ganharam, mas eu sei. o que é
isto, é a subdesenvolvimento brasileiro: vocês
sio uns animais". E, sem pensar, quebrei meu
violão num banquinho que estava no palco e o

lancei contra eles. Mas fui acertar logo num
sujeito que estava me aplaudindo. Ainda bem
que èle compreendeu e até achou graça.

Quando saiu do palco, Sérgio Ricardo, "In-
teiramente tomado", só começou a tomar cons-
ciência áe sua atitude à medida que ia ouvin-
do as palavras de solidariedade de seus colegas.

— Nisso tudo tenho um mérito: consegui
acalmar a platéia para os números seguintes.
Pelo menos passaram a vaiar tia hora certa.
Quanto à minha música, foi imediatamente
desclassificada. A esse respeito, devo agradecer
a Roberto Freire que, juntamente com os ou-
tros membros do júri, fêz um manifesto pro-
testando contra Paulinho Machado de Carva-
lho, responsável pela desclassificação.

Sérgio Ricardo achou correto o resultado
embora discorde, "apenas um pouco", da rela-
ção na classificação. Sobre o Festival Interna-
cional da Canção Popular, tio Rio, o compositor
disse: "as finalistas de São Paulo eram mais
bonitas que us daqui".

—- Mas o Festival Internacional da Canção
Popular tem um grande mérito, que é o de
dar condições artísticas, o que não acontece em
São Paulo, onde o artista tem de levar seu con-
junto. Ao lado disso, o público do Maracanãzi-
nho é impossível de ser comprado, heterogêneo,
expontâneo. Máquina alguma poderia contro-
lar a sensibilidade de 20 mil pessoas. Por isso, o
público do Maracanãzinho. felizmente, pode
ser considerado como o público carioca, en-
quanto que o do auditório da TV Recorde jamais
poderá ser considerado como o público paulis-
ta. O problema não é de lugar, pois havia ca-
rioaus lá, e paulistas aqui. E o mais engraça-
do é que em São Paulo eu era o único paulista,
entre-as finalistas.
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j ií» Sam
•es-á con) febre

Mário )Iurlins

Quem conhece lebre não
jllTcisa usnr termômetro.' A frase 6 de Orcstes, o nosso,

Barbosa. E!a me veio íi Iem-
i branca, nestes dias, nos Esta-

das Unidos. Passo os olhos no
noticiário tclcgrAflco de 22 do
corrente no New York Times:
em Londres 3 000 pessoas dc,--
filaram centra a guerra <io
Vietname: 10 000 pessoas idem,
cm Berlim; em Copenague,
35 000: em Amsterdã, 10 000;
om Estocolmo. 4 000; em Oslo.
J 500 e em Tóquio, 20 000. E
nos Estados Unidos, que houve
nesse dia? Mais de 50 mil pes-
soas, durante uma tarde intei-
ra. frente ao monumento de
Lincoln, em Washington, des-
filaram e discursaram protes-
tando contra a ação militar
norte-americana no Vietname.
Chegada a noite, sob uma tem-
peralura dc 13°. parte dessa
multidão teve que ser dissol-
vida a cassetete por três mil
.soldados e policiais diante do
Pentágono, cujos portões esti-
veram ameaçados de invasão
pelos manifestantes. Lá dentro,
na janela distante, o Secreta-
rio McNamara assistia ao cm-
prego de uma nova arma con-
tra os seus próprios compatrio-
ras: a bomba lacrimogênea
sem fumaça. Como se vê, um
novo tipo do que eles chamam
de "bomba limpa" para uso do-
mestiço. E. naturalmente, tam-

.bem. destinada á exportação
para o.s governos considerados

,ves yes.
Dc_je horas antes, o Presiden-

te L. B. Johnson sancionara a
lei que proibia manifestações

. populares diante cio Capitólio.
Com multa até cinco mil dó-
lares e prisão até cinco anos. O
povo não foi ao Congresso. Se-
guiu firme para o edifício do
Pentágono. Houve 675 prisões.
Poucos negros entre os inani-
festantes. As próprias autorida-
des afirmaram que ali não andou
. dedo comunista. Os observa-
dores, reconhecendo a esmaga-
dora presença de jovens no
protesto, deram a seguinte de-
sígnação: "Plower People", o
que eqüivale ã nossa expressão
"A tina flor da mocidade".

Dos cartazes abertos na pas-
seata destaco dois. bastante
significativos. Um deles dizia:

"L. B. J. — quantas crianças
você já matou hoje?"

O outro mais direto, mais
terrível, quase em estilo de
Ealas, dizia:

"Onde está Oswald quando
nós precisamos dele?"

Todos o.s comentaristas de
Washington afirmam que o ti-
po de manifestação de sábado
é totalmente diferente de tu-
do que tradicionalmente tem
havido naquela Capital. Já
não se trata de simples atitu-
de opinativa. J'2 um depoimen-
¦to sobre um eslado de espirito
nacional. Vale como uma afir-
inação de propósitos. Não só a
nação, pela fina flor da, sua
mocidade, considera um crime
o que o Governo dos Estados
Unidos está fazendo contra a
população do Vietname, como
se nega a ser cúmplice e se
recusa a ser instrumento desse
genocídio de pós-Hitier.

E, dentro desse raciocínio e
tomada de posição, não se con-
tenta com posturas passivas e
mero queimar das notificações
das convocações militares. En-
jfrenta. fisicamente, um conjun-
,lo dc represálias jurídicas e po-
lidais, a fim de que a imagem
tios Estados Unidos não se al-
tere no conceito universal nem
passe á letra morta das qua-
tro liberdades de Roosevelt.

„ Não foi, aliás, por outras ra-
isões que. na semana passada,
1 800 estudantes e professores'da Universidade de Wisconsin'fizeram uma greve para a qual
•íoi convocada a Polícia com
seu aparato repressor. Que de-
Sejavam os grevistas? Apenas
isso: que cessassem as entrevis-
•las para conceder empregos
que, em outras salas, estavam
avalizando os agentes da Dow
^Chemical Company. nada mais
.nada menos que os fabricantes
dc- napalm. ora cm grande uso
no Vietname.

..Cai-las'dos

leitores
O descrédito
•na Previdência

» "Novamente o Govêmo
tem falar na venda dos
imóveis da Previdência So-
'ciai aos que para ela con-
«tribuem. Já não acredito
mais nisso, pois estou certo
$e que tudo não passa de
..um jeito que os políticos
$ão para ficarem sempre no
lítoticiário dos jornais: quan-
lin não há nada para fazer,
,jiada para dizer, eles vêm
'com essa de vender os apar-'tamentos dos conjuntos re-
sidenciais aos contribuintes'tio Instituto respectivo. Foi
assim antes de Castelo e'durante Castelo. Na certa o

3erà depois de Castelo. Há
vários anos estou na fila á
Üspera da abertura das ven-
¦das. A coisa é projetada,
.aprovada, decretada, mas,
¦de concreto mesmo, nunca
¦vem nada.

_ José Castro Nunes — Rio,
GB."

1) negro no folclore

* "Agradecemos a maneira
com que o JB atendeu ao
•jovem Carlos César Moretz-"sohn Rocha, aluno do 2.°
ano ginasial do Colégio São
•Vicente de Paulo, que nos
procurou a fim de colher
dados sobre & influência do
negro no folclore. Na im-
possibilidade de ceder ma-
terial ilustrativo, indicamos
a Redação deste matutino.

Revista Brasileira de Foi-
clore — Rio, OB."

Coisas da Política

Dlretor-Presidentí:
C. Pereira Carneiro

Rio, 2j dc outubro dc 1967
Diretor:

M. F. do Nascimento Brito

Os Pacifistas

As atitudes dos cassados
Ediit-or-Chefe:

Alberto Dines em face da 'frente ampla

Numa verdadeira democracia o direito à livre
manifestação de opinião é sagrado. Mesmo em cir-
ctínslâncias excepcionais, como o protesto contra
operações de guerra executadas sob a responsai)!-
lidade do Governo, é lícito a cada indivíduo tor-
nar pública a sua opinião. Constituiu sempre mu
motivo de orgulho para a democracia norte-ame-
ricana o pleno respeito a esse direito. Durante as
duas guerras mundiais, foram freqüentes as ma-
nifeslaçôes isoladas desse tipo. Não menos ire-

quente foi a concessão de isenção do serviço mi-
litar obrigatório parti os que alegavam objeção
fundamental por convicção religiosa às atividades
guerreiras. Pois a tal ponto chegou nos Estados
Unidos o respeito à opinião individual que, em
tempo de guerra, cidadãos se eximiram de cura-

prir o seu dever para com a pátria sob alegação
de que suas convicções religiosas não lhes permi-
tiriam matar outros seres humanos em quaisquer
circunstâncias.

É natural, portanto, que o Governo america-
no tenha dado todas as garantias paru as demons-
trações de condenação à guerra no Vietname. As
marchas dos chamados pacifistas se processaram
sem maior estorvo do que o policiamento necessa-
rio à defesa dos prédios públicos contra os ataques
das pombas mais ferozes e agressivas. iNão é a pri-
meira vez que esse tipo de demonstração ocorre
nos Estados Unidos. Nem o número dos manifes-
tantes foi excepcionalmente grande, ao contrário
do que a doutrinação subliminar das manchetes
de muitos jornais poderia fazer supor. Mas há
algo de extremamente suspeito em lõilas essas ma-
infestações. No passado as demonstrações pacifis-
las, ainda que em tempo de guerra, ocorreram e
foram respeitadas como atos isolados de adversa-
rios sinceros fias atividades bélicas. Agora a coisa
é diferente. A simultaneidade das manifestações
nos quatro cantos do mundo, a perfeita organiza-

ção das passeatas, a semelhança curiosa dos sio-

gans utilizados e a comprometedora presença da
efígie de Che Guevara em faixas e cartazes dos
manifestantes não deixam dúvida sobre as origens

de todo esse pacifismo militante. Como demons-
tração de opinião pública as agitações que tiveram
lu"ar em lodo o mundo nos últimos dias não re-

presenlam nada. pois todas elas não são mais do

que o eco da que ocorreu, sempre com a incrível
simultaneidade cronometrada, nas portas da Em-
baixada americana em Moscou. Essa é que foi a
verdadeira. As outras não passaram de contra fa-

ções macaqueadas com eficiência e prestiinosida-
de em vários países ao mesmo tempo.

O que os pacifistas não explicam bem é a solu-
cão que sugerem para a guerra do Vietname. Que-
rem que se acabe com a guerra. Como? Coma reli-
rada pura e simples das tropas americanas? Com a
capitulação, a derrota fragorosa da maior potência
do mundo frente aos guerrilheiros do sul e ao po-
der limitado de Ho Chi Minh? Nenhum Governo

poderia tomar a sério uma solução desse tipo, de-

pois das tremendas despesas c dos enormes sacri-
fícios que o conflito do Vietname custou aos ame-
ricanos. Nem os autores das demonstrações de bos-
tilidade à política de Johnson no Vietname podem
ter qualquer ilusão sobre a possibilidade dc for-
car o Govêmo a essa rendição incondicional. Seu
verdadeiro objetivo c puramente ideológico e es-
sencialmente ligado aos desígnios da política do
Kremlin. Visa apenas à propaganda das teses co-
munistas e a criar a ilusão da impopularidade da
intervenção americana no Vietname nos próprios
Estados Unidos.

O envolvimento americano no Vietname ole-
rece as mesmas características que marearam a
sua participação na guerra da Coréia. E não po-
dera ter outro fim do que um nôvo Pau Mun Jon:
a negociação honrosa que preserve o equilíbrio
estratégico no Sudeste asiático, com o pleno res-

peito da integridade territorial tanto do Vietname
do Sul como do Norte. Por mais que se agitem as

pombas da Paz, na sua militância vermelha, será
difícil que consigam levar os Estados Unidos a
um Dien Bien Plm voluntário, que eqüivaleria a
ura espantoso suicídio moral da maior potência
militar do mundo.

Brasília (Sucursal) —
Desde que o Sr. Miguel
Anais reviu sua posição
e passou da hostilidade a
uma atitude de isenção
em jace da frente ampla,
o movimento liderado pe-
lo Sr. Carlos Lacerda já
não encontra resistência
entre os cassados, ressal-
vada, é claro, a exceção
conhecida ão Sr. Jânio
Quadros.

Há. uma distinção evi-
dente entre os cassados.
Evidente, mas que ainda
assim deve ser menciona-
da para o fim de clarear
a situação ãa irente am-
pia ciiire os banidos.
Um çjrupo, que se expres-
sa nas lideranças dos Srs.
Jusce lino Kubitschek,
Joõo Goulart e Jânio
Quadros, é de compro-
misso com a política con-
vencional: outro, expres-
so nas lideranças dos Srs.
Leonel Brizola e Miguel
Anais, ostenta compro-
misso de ordem revolu-
cionária.

Surgiu a frente como
uma tentativa de saída
normal para os cassados
do primeiro grupo e para
os políticos (Carlos La-
cerda) que, umbilical-
mente ligados ao movi-
mento de março de 1964,
viram-se marginalizados
río sistema de poder que
ajudaram a implantar. O
Sr. Jânio Quadros pode
ficar de fora, com faeili-
dade, porque a frente, na
mesma medida em que
coloca um desafio ao Go-
remo, abre-lhe — como
liderança popular restan-
te — uma possibilidade
de sobrevivência dentro
da realidade institucio-

Os Políticos
Pela terceira vez, o Governo federal desloca-

se dc Brasília para sediar o centro de decisões
administrativas numa região. Desde ontem o Go-
vêrno passou a funcionar em Belo Horizonte, para
efeito de programação de obras e verbas destina-
das a pesar pelo valor de conjunto, como um es-
forco de auxílio valioso. Trata-se de uma prática
que tem aspecto político mais importante do que
as formas tradicionais de atendimento de reivin-
dicações regionais, pela via tortuosa da. barganha.
A centralização do atendimento, em vários planos
de ação governamental, permite uma visão global
e dá dimensão à ajuda.

O Presidente da República sublinhou, no
discurso de instalação do Governo federal na capi-
tal mineira, o sentido específico de dar consistên-
cia ao sistema federativo, que a persistência da
inflação ao longo de muitos anos enfraqueceu,
num quadro de crescimento econômico desorde-
nado. E na mesma oportunidade respondeu às cri-
tieas de que o Governo está alheio à atividade po-
lilica. Atribui aos queixosos uma distorção do con-
ceito de política, praticado no passado de forma
comprometedora para o regime democrático. A
ação administrativa exercida de Minas — afirmou
o Marechal Costa e Silva — foi decisão política,
''no sentido mais preciso e mais alto .

Não c a primeira vez que o Governo define
o seu campo de atuação política e deixa aos par-
lidos espaço para o exercício dc suas atividades

específicas. No entanto, a classe política perma-
nece atônita, em seus dois pólos de caracterização:
a ARENA é maioria mas não consegue comandar,
o MDB é minoria sem convicção oposicionista. A
inversão das posições ocorrida depois de 64 cons-
truiu um quadro realmente anômalo. Os que es-
tavam habituados à iniciativa oposicionista foram

para o Govêmo mas não se sentem a gosto no
cumprimento da tarefa. E os que estavam afeitos
às comodidades do Poder não se conformaram em
ficar do lado de fora. ao sol e à chuva.

Seis meses depois da volta do País ao leito
constitucional, a classe política não produziu se-

quer uma iniciativa capaz de valer como ato cria-
| dor. A ARENA saiu com algumas figuras de proa

em excursões pelo País. mas não consegue fun-
cionr.r como partido. E o MDB, corroído dc apa-
tia congênita, olha para a frente ampla na espe-
rança de que venha dali um messias capaz de re-
conduzi-la às comodidades fofas do Poder.

Como organizações meramente parlamenta-
res. já que não conseguiram evoluir para a estru-
tura de partidos nacionais, maioria e minoria não
íoram ao menos capazes de promover a indispen-
sável reforma legislativa, sem a qual não podem
ficar sequer a ver navios, já que em Brasília há
calado apenas para lanchas. Esperam talvez que
o Executivo tome a providência de propor a refor-
ma na qual lhes caberia criar o caminho de sua
responsabilidade e sobrevivência como instituição.

Os Planos
A implantação de um processo de planeja-

mento é difícil e demorada. O Brasil não poderia
constituir exceção à regra. As primeiras tentativas
de racionalizar a ação do Eslado em nossa eco-
nomia estiveram ligadas à vinda de missões técnicas
estrangeiras. Tivemos a Missão Cooke. a Missão
ABBINK e a Comissão Mista Brasil-Estados Uni-
dos, que equacionaram problemas e sugeriram so-
luções. A primeira grande tentativa de agir de
forma concreta e sistemática sobre a economia foi,
todavia, o Programa de Metas, cuja ação se limi-
tou a um certo número de pontos de estrangula-
mento que tolhiam o crescimento do Produto In-
terno. O período seguinte representou tuna volla
atrás em lermos de planejamento. O Governo Jâ-
nio Quadros mal chegou a pensar no assunto. O
Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e
Social, do Governo Goulart, constituiu, sem dúvi-
da alguma, visão global da realidade brasileira.
Como quase tudo naquela época, não chegou a
sair do papel.

No Governo Castelo Branco o PAEG apre-
sentou os vícios opostos do Programa de Metas:
se este cingiu-se a setores específicos, aquele cui-
dou, quase exclusivamente, dos aspectos globais.
Não há dúvida, porém, de que tanto um como ou-
Iro constituíram instrumentos efetivos de ação sô-
bre a economia.

Ao inaugurar-se o atual Governo, surgiram
sintonias de nôvo recuo no processo de planeja-
mento. Em primeiro lugar, os trabalhos do Plano
Decenal. que representavam, entre outras coisas,
progresso substancial sobre o PAEG. foram vir-
tuabneiite abandonados. Durante algum tempo

pensou-se que seria rejeitada simplesmente a idéia
de programar para dez anos, aproveilando-se, con-
tudo. as conclusões contidas nos trabalhos já rea-
lizados. Por motivos, até hoje desconhecidos, isso
não ocorreu.

Num segundo momento, observou-se o avan-
ço do Ministério da Fazenda sobre o terreno da

política econômica global. Em período de delica-
dos ajustamentos financeiros e monetários como o

presente, o fato nada tem de negativo. A prazo
mais longo vale, porém, a observação geral de que
o Ministério da Fazenda é, por sua essência, mais
"equilibrista" do que 

"descnvolvimcnlista". Nou-
trás palavras, o controle permanente da economia
por essa Pasta representaria, no caso do Brasil,
um recuo.

O Ministério do Planejamento anuncia agora
a constituição de comissões destinadas a colocar
em termos concretos as grandes diretrizes reeen-
temente propostas pelo Governo. Estamos, seguu-
do tudo indica, diante da retomada da iniciativa
de planejar por quem de direito. Os prazos anun-
ciados para a conclusão dos trabalhos são excessi-
vãmente curtos. Dificilmente, portanto, pode-se
esperar um revolução nos métodos do PAEG, por
todos desejada. Na medida, porém, em que o nôvo
Plano Trienal seja dotado de um sistema de con-
trôle eficiente e de um mecanismo de análise e
revisão permanente da política econômica, terá
realizado importante progresso relativamente aos
seus antecessores. O resultado dos trabalhos em
andamento é que poderá, no entanto, confirmar
ou não a expectativa otimista.

nal impugnada pela
aliança da qual éle não
participa.

Inicialmente, os cassa-
dos de posição revolucio-
nária mostraram-se dívi-
didos. No pronunciamen-
to que divulgou enquan-
to o Sr. Carlos Lacerda
ainda se encontrava em
Montevidéu, o Sr. Leonel
Brizola. atacou os dois
personagens do acordo
que ali se realizava. Na
parle adjetiva áe sua no-
ta, agrediu o Sr. Carlos
Lacerda sem poupar o Sr.
João Goulart. Na parte
substantiva, no entanto,
indicou aos seus compa-
nheiros no gozo dos direi-
tos políticos o caminho
da frente ampla, ao dizer
(pie não combateria a or-
ganização.

Outro foi, porém, o
comportamento do Sr.
Miguel Anais. O ex-Go-
vernador de Pernambuco
repeliu a frente, até com
vigor, posição que agora
retifica pára colocar-se
na mesma atitude río ex-
Governador do Rio Gran-
de ão Sul.

Objetivos

Unificou-se o compor-
tamento dos cassados re-
volucionários. Eles não se
empe n h a m, ostensiva-
mente, contra ou a fa-
vor da frente, ciosos da
preservação do conteúdo
de suas' lideranças. Es-
tão, no entanto, interes-
sados no fortalecimento
da aliança chefiad.a pelo
Sr. Carlos Lacerda, em
cuja evolução identificam
uma etapa que nenhum

prejuízo lhes poderá
acarretar e que, ao con-
trário, poderá lhes trazer
algum beneficio.

A frente ampla tem
objetivo de curto prazo.
Ela pretende produzir,
até 1970, uma alteração
no equilíbrio do sistema
político, que lhe permita
chegar ao poder. E traz
ii m compromisso demo-
crático, no qual estará
implícita a anistia.

Os Srs. Leonel Brizola
e Miguel Anais, por te-
rem. optado por uma linha
revolucionária, não estão
em condições de preconi-
zar solução convencional
e, muito menos, áe postu-
lar anistia. Seus objeti-
vos, embora não sejam
idênticos, segundo trans-
parece das informações
disponíveis, são de longo
prazo. Se fôr cumprida a
etapa ãa frente ampla,
não serão prejudicados,
pois teoricamente des-
frutariam de situação
mais conveniente para
agir na defesa dos seus
próprios objetivos.

A contestação do atual
regime — tarefa da fren-
te ampla — constitui um
ponto de convergência
entre os cassados não re-
volucionários e os revo-
lucionários. embora estes
não queiram estabelecer
compromissos com aque-
les. A posição dos Srs.
Leonel Brizola e Miguel
Anais revela com nitidez
seu interesse no fortale-
cimento da frente e, por
outro lado, representa,
um motivo a mais para o
endurecimento político
do Governo.

Política Salarial

O reajuste salarial é
um — e talvez o maior
— dos problemas que o
Governo Costa e Silva
está enfrentando no
c a m p o social, com evi-
dente reflexo na eco-
nomia do País.

A solução desta quês-
tão, infelizmente, não é
nada fácil.

É evidente que a infla-
cão — diminuindo o po-
der aquisitivo da classe
assalariada — reduz os
salários reais na mesma
proporção do aumento
do custo de vida.

Assim, à primeira vis-
ta, parece ser de toda a

justiça que os salários
nominais — quer dos
empregados em emprè-
sas privadas, quer dos
funcionários públicos —
sejam reajustados na
m c R m a proporção da
majoração havida no
custo de vida.

Em outras palavras,
sem um exame aproíun-
dado do problema, pare-
ce indiscutível a justiça
do estabelecimento do
denominado salário mó-
vel, isto é, do salário no-
minai maj orado ou rea-
justado constantemente,
de acordo com o índice
do aumento do custo de
vida.

No entanto, examina-
da a matéria com mais
ponderação, constata-se
que o salário é uma par-
cela inerente aos custos
de toda e qualquer mer-
cadoria e serviços e mes-
mo constitui a mais im-

portante parcela destes
custos, pois figura na
composição dos preços de
cada matéria-prima que
entra na formação do

produto acabado, sendo
portanto, uma despesa
ou um custo em casca-
ta. Assim, qualquer ma-
j oração salarial reper-
cute, necessariamente,
nos preços em geral, au-
mentando-os, obrigatò-
riamente.

Como conseqüência, o
estabelecimento do sala-
rio móvel criaria um cir-
culo vicioso, pois o au-
mento dos custos das
mercadorias passaria a
ser fator da majoração
dos salários, e a maj o-

J. P. Gouvêa Vieira

ração dos salários, por
sua vez, aumentaria o
custo da mercadoria.

Em outros termos: o
salário móvel estabelece-
ria uma corrida entre sa-
lários e custos, sem ser
conseguida, jamais, a
desejada estabilidade do
salário real.

Com relação ao pro-
blema dos vencimentos
dos funcionários públi-
cos civis e militares a
questão não é menos gra-
ve. ,

O Tesouro Nacional
está com um déficit de
caixa de mais de um tri-
Ihão de cruzeiros velhos.

Este déficit tem sido
em grande parte coberto
com a emissão de Obri-

gações Reajustáveis do
Tesouro, o que importa
em dizer que o seu pa-
gamento está sendo
transferido para os exer-
ciclos seguintes, maj ora-
do, ainda, com a corre-
ção monetária e os ju-
ros.

O volume destes titu-
los emitidos já supera —
e de muito — a capaci-
dade de absorção do mer-
cado, pelo que o Govêr-
no os está colocando,
mensalmente, no Banco
Nacional da Habitação,
em troca dos noventa bi-
lhôes de cruzeiros velhos
que o aludido Banco ar-
recada, por mês, desti-
nado ao Fundo de Ga-
rantia por Tempo de
Serviço.

Portanto, se é verdade
que o Governo não tem
emitido papel-moeda, é
inegável que, em com-
pensação, tem lançado
Obrigações Reajustáveis
do Tesouro, para dispor,
para os seus gastos, do
dinheiro do Fundo de
Garantia.

Acontece, porém, que
ultimamente, esta ma-
n obra governamental,
para evitar a inflação
monetária, não mais está
produzindo os efeitos ob-
tidos, inicialmente, por-
que, agora, se estão ven-
cendo as Obrigações pos-
tas em circulação pelo
Governo anterior e o Mi-
nistério da Fazenda tem
de emitir outras, para
substitui-las. com os seus
valores acrescidos da

correção monetária e ju-
ros.

Portanto, a situação
do Tesouro Nacional não
é nada boa, apesar da
competência e dos esfor-
ços dispendidos pelo Mi-
nistro da Fazenda para
melhorá-la. Assim, qual-
quer aumento nos venci-
mentos dos funcionários
públicos só poderá ser
pago mediante a emissão
de papel-moeda.

Como esta emissão
proporciona uma majo-
ração dos custos em ge-
rai _ c o n f o r m e de-
m o n s t ra a teoria
quantitativa da moeda e
está provado pelos fatos
recentes — é evidente
que a melhoria dos ven-
cimentes dos funciona-
rios públicos importaria
no mesmo círculo vicio-
so, acima mencionado: a
majoração dos vencimen-
tos proporcionaria o en-
carecimente da vida e
este encarecimento, por
sua vez, aumentaria os
vencimentos. A'denomi-
nada teoria desenvolvi-
mentista — de que o au-
mento salarial amplia a
produção e o aumento da

produção diminui os
custos industriais — é
verdadeira, mas apenas
para algumas indústrias
de bens de consumo que
estejam trabalhando com
capacidade ociosa, sen-
do, porém, totalmente
falsa para o conjunto do
nosso parque industrial.

Por outro lado, o au-
mento da produção, mes-
mo em época da maior
prosperidade, nunca foi
além de 10',,' .

Portanto, é absurdo se
pretender um aumento
salarial, além deste li-
mite, com fundamento
na chamada teoria de-
senvolvimentista.

Assim, conforme sali-
entou o Ministro do Pia-
nejamento na sua expo-
sição à Câmara dos
Deputados, a única pos-
sibilidade de ser obtida
uma melhoria no salário
é conseguir uma redução
na inflação, porque só
com u m a diminuição
substancial do aumento
dos custos é possível se
obter a estabilidade sala-
rial.
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Comissão do Orçamento dará Ninguém quis
hoje parecer sobre aumento ser Momo no
dc taxas pedido por Negrão primeiro dia

FESTA DO MUNDO INTEIRO dia

A Comissão de Orçamento e Finanças da Assembléia
Legislativa estará reunida hoje para dar parecer à mensa-
gem do Governador Negrão de Lima alterando as cotas da
taxa de água e esgoto e criando a chamada taxa rodoviária,
a ser cobrada de todos os proprietários de veículos na Gua-
nabara.

A Comissão, embora só hoje se pronuncie, deverá re-
jeitar a elevação das taxas, mantendo apenas o aumento
para a água durante um período de quatro anos, propor-
cionando á CEDAG meios para saldar os débitos existen-
tes junto ao BEG e ao Banco Interamericano de Desenvol-
vimento, contraídos para a construção da segunda aduto-
ra do Guandu.

JA EM PLENÁRIO
O Presidente da Assembléia,

Deputado Amaral Peixcto, in-
formou que a mensagem do
Governador estará amanhã
em plenário, pol.s encerrou-se
o prazo de dez dias para as
comissões técnicas emitirem
parecer.

A mensagem do Governador
chegou no último dia 20 e o' 
Governo, utilizando-se de dis-
positivo da Constituição, deu
o prazo de 40 dias para a As-
sembléia se pronunciar sobre
a matéria. Se até lá não fõr
apreciada estará automática-
mente aprovada, podendo o
Governo promulgar a lei.

Ontem íoi a vez de o Sr.
Mauro Verneck (ARENA) cri-
ticar a mensagem do Gover-
nador Negrito de Lima. Afir-
mou que nada justifica o au-
mento de impostos e taxas,
pois o Governo já dispõe de

recursos suficientes para aten-
der às necessidades da CEDAG
e as taxas dc água. e esgoto
estão vinculadas ao salário
minimo regional.

Acentuou o Dsputado Mauro
Verneck que na hipótese de a
Assembléia, «provar a mensa-
gem o aumento da taxa de
água será da ordem de 00%,
pois os 28% pedidos pelo Go-
vêrno serão acrescidos do per-
centual do aumento do salário
minimo, que será revisto no
começo do próximo ano.

Prosseguiu, ontem, a obs-
trução por parte dos depu-
tados oposicionistas à votação
do Orçamento do Estado para
o próximo ano, pois não que-
rem permitir que a bancada
do Governo consiga introduzir
emenda, pertinente ã receita
vinda do aumento de impôs-
tos solicitado pelo Sr. Negrão
de Lima.

Falta de chuva e energia
no Guandu aumentam déficit
do abastecimento de água

A íalta de água em diversos pontos da Cidade — o
abastecimento já era deficiente devido às obras que a
CEDAG vem realizando para conservação e segurança dos
sistemas — íoi agravada nos últimos dias por mais dois
problemas: a estiagem prolongada e a íalta de energia na
Zona Rural, que de sábado a segunda-íeira atingiu o sis-
tema co Guandu.

A CEDAG informou, contudo, que a situação começou
a se normalizar, pois a estiagem cessou com as recentes
chuvas e o problema com a energia já íoi ultrapassado, e
que o abastecimento voltou a ser feito paulatinamente a
todos os bairros. Portanto, se houver íalta de água será,
eventual — garante —, devido ás obras que estão sendo iei-
tas no correr deste mês.

PREPARAÇÃO

O assessor da Diretoria da
CEDAG, Sr. Cláudio Paia. es-
claríceu que Copacabana foi o
bairro mais atingido pela .sé-
rie de- problemas que impediram
um abastecimento normal, no-
iaciamente a área entre o Pó.s-
io 4 e o Leme, que só ontem
voltou a ter um retorço de
aciução. Quanto à.s obras que
estão sendo feitas nos siste-
mas Guandu, Lajes e Henri-
que cie Novais, visando a. dar-
lhes condições de segurança
para o próximo verão e recupe-

rar suas instalações, informou
o Sr. Paia que cias serão fei-
tas de maneira a prejudicar
pouco o abastecimento, e que
em nenhum caso a falta de
água será prolongada em qual-
quer das regiões cia Cidacie.

Infcunou ainda que, no caso
das. cbras mais importantes,
como a travessia em arco da
1.* adutora tí-e Ribeirão das
L-ijes sóbre o Guandu, a CE-
DAG avisará com antecedência
ao público, que assim poderá
se preparar, economizando água
para evitar uma eventual es-
cassez.

Seleção de desenhos para
concurso do BPB vai ser
iniciada a 7 de novembro

Estará reunida a partir do dia 7 de novembro, no Rio,
a comissão de artistas e críticos de arte escolhida para
selecionar os desenhos que concorrerão aos 12 prêmios no
valor de NCrS 1 milhão, do I Concurso Infantil de Desenho,
patrocinado pelo Banco Português do Brasil, como parte
das comemorações do seu 50.° aniversário, no próximo ano.

O concurso, que tem como tema A Criança e a Caravela,
vem recebendo desenhos de todo o Pais. já se contando
aos milhares os trabalhos enviados à comissão organiza-
dora do concurso, de tocios os Estados.

A COMISSÃO

Para que a. seleção dos ira-
balhos seja a mais justa pos-
eivei, os organizadores do con-
curso indicaram a seguinte co-
missão julgadora: Clóvis Gra-
ciano. artista plástico; Ivã Ser-
pa, diretor do Museu de Arte
Moderna do Rio; José Roberto

Teixeira Leite, crítico de artes
plásticas de O Globo; Antônio
Maia, cio JORNAL DO BRA-
SIL; IvoZanini, de A Folha,
de São Paulo; Quirino Silva,
dos Diários Associados, e os pu-
biicitários Osvaldo Soares, Luis
Guimarães e Agostin Villacam-
pa, do Departamento de Arte
da Norton Publicidade.

Graça afirma na CPI sobre
corrupção policial que
político favorece delegado

O General Jaime Ribeiro da Graça, ex-Inspetor-Geral
de Policia, apontou, em depoimento secreto à CPI que in-
vestiga a corrupção na Secretaria de Segurança, a nomea-
cão do delegado Luis Noronha Filho para o Departamento
de Policia Distrital como resultado de pr-sssões exercidas
pelo ex-Deputado Paulo Ribeiro, na época líder do MDB
na Assembléia.

O General Jaime Graça afirmou que o próprio General
Dario Coelho estava propenso a não nomear o delegado
Luís Noronha mas, após um -encontro no Palácio Guana-
bara, o Secretário de Segurança efetuou a nomeação parasurpresa geral.

Nenhum candidato apareceu
ontem, primeiro dia das inseri-
ções para o concurso a Rei Mo-
mo do carnaval de 1ÍJG8, para
inscrever-se na Associação dos
Cronistas Carnavalescos.

O Vice-Presidcnte Social da
ACC, Sr. Matis Baroni, que
coordena a. eleição atribui o
íato à timidez de alguns de se
inscreverem no primeiro dia e
também a estar ainda longe o
carnaval.

O Sr. Matias Baroni informou
que "o ex-Rei Momo não íoi
«assado pela ACC: houve ape-
nas uma modificação quanto à
forma de escolha e a duração
do mandato do Rei".

Empresa acha
minérios
no Pará

O Presidente da Companhia
Meridional de Mineração, en-
genheiro de minas Newton Pe-
reira de Resende, anunciou qua
geólogos dessa companhia em
trabalhos de reconhecimento
preliminar descobriram indica- .
ções de mineralização à flor da
terra em extensas áreas do Es-
tado do Pará, entre os Rios To-
cantins e Xingu.

A Companhia Meridional de
Mineração e um grupo de bra-
sileiros requereram autorização
para a pesquisa de minerais
metalííeros, principalmente fer-
ro e associados, em terras de-
volu-cas, no Pará, região da Ser-
ra dos Carajás, proximidades do
Rio Itacaiúnas, Município de
Marabá.

Os geólogos que fizeram a
descoberta dizem que os afio-
ramentos indicam a existência
de extensas faixas de minério
de ferro ern potencial, e que
-parece tratar-se de minério de
tipo comercial sem tratamento
especial. O objetivo das pesqui-
sas, nos têr-mos do Código cie
Mineração, é certificar se exi-.-
tem ou não minérios metaiííe-
ros, principalmente ferro e
manganês em quantidades co-
merciais e, no caso afirmativo,
estudar a, possibilidade do seu
aproveitamento econômico.

MAM tem 9
novos
no conselho

O Museu cie Arte Moderna
elegeu ontem seu Conselho De-
liberativo para o triênio 19G7/70,
sendo que dos 30 membros elei-
tos apenas nove não faziam
parte da chapa anterior. O ex-
Presidente Juscelino Kubits-
chek, o ex-Ministro rio Traba-
Iho, Sr. Luís Gonzaga do Nas-
cimento e Silva, o Secretário de
Finanças, Márcio Alves, o ex-
Secretário de Educação, Sr.
Flexa Ribeiro, e o Sr. Assis
Chateatibriand foram alguns
dos membros reeleitos.

Os nove conselheiros eleitos
pela primeira vez são os se-
guintes: Sr.ns Anita Sousa Cos-
ta de Toledo, Elba Sette Cama-
ra o Niomar Moniz Freire, e os
Srs. Arnold Wald, Edmundo
Moniz, Gustavo Capanema, Jo-
sé Colagrossi Filho, José Eugè-
nio de Macedo Soares e Ciro
Freitas Vale.

Eis a relação dos 30 membros
eleitos para o Conselho Delibe-
rativo do MAM: Alim Pedro,
Aluísio de Sales, Anita Sousa
Costa de Toledo, Antônio Moniz
Viana, Antônio Gallotti, Antó-
nio de Pádua Chagas Freitas,
Arnold Wald, Assis Chateau-
briand, Carlos Flexa Ribei-
ro, Ciro Freitas Vale. Ed-
mundo Moniz, Elba Sette Cá-
mara, Gustavo Capanema. Hé-
lio Jaguaribe Gomes cie Matos,
Jaime Maurício, Jorge de Car-
valho Brito Davis, José Cola-
grossi Filho, José Eugênio de
Macedo Soares, José Simeâo
Leal. Juscelino Kubltscliek,
Lauro Salazar Regueira, Luis
Gonzaga do Nascimento e Silva,
Márcio Alves, Maria Martins,
Maurício Nabuco, Niomar Mo-
niz Freire, Paulo Carneiro, Pe-
dro Pereira. Filho, Válter Mo-
reira Sales e Vladimir Mur-
Unho.

LISTAS

Provocado para dizer o nome
dos políticos que apoiavam os
delegados, o ex-Inspetor-Geral
de Polícia indicou o então líder
do MDB por exercer pressão
para que o Delegado Luís No-
ronha fosse indicado para o
Departamento de Polícia Dia-
faltai.

Os Deputados Fabiano Vila-
nova e Geraldo Monerat soli-
citarão, na próxima segunda-
feira, que o Presidente da CPI,
Deputado Rossini Lopes exiba
k encaminhe à Secretaria de
Segurança a relação de 300
pontos de bookmalter enviados
à CPI pela direção do Jóquei
Cube Erasileiro. A relação con-
tém os nomes dos donos de
ponto, os locais cm que íun-
clonam e as horas em que es-
tão abertos. Caso o Presidente
da CPI recuse enviar a rela-
çáo, a Secretaria de Segurança
e os demais integrantes da CPI
vão requerer um voto de des-
confiança à sua atuação na
Presidência.

O Deputado Amaral Peixoto,
Presidente da Assembléia Le-
gislativa comunicou aos inte-
grames da Comissão Paiiainen-

tar de Inquérito que apura vio-
lèncias praticadas peia Policia
que o comparecimento do Ge-
neral Dario Coelho à comissão
para prestar depoimento ne-
cessita de prévia aprovação do
plenário da Assembléia.

A convocação do Secretário
de Segurança já havia sido de-
terminada, pois quatro dos sete
integrantes da CPI desejam a
presença do General Dario
Coeiho a fim de saber quem
realmente determinou a prisão
de quatro estudantes durante
o período em que esteve reuni-
do no Rio o FMI-BIRD.

A votação 'a 
ser feita pelo

plenário da Assembléia Legis-
lativa sóbre a convocação do
Sr. Dario Coelho será a pri-
meira do gênero, pois em duas
vezes anteriores os próprios Se-
cretários compareceram, inde-
pendente de qualquer convo-
cação.

O primeiro foi o Coronel Gus-
tavo Borges, então Secretário
de Segurança que compareceu
á CPI que investigava a ma-
tança de mendigos no Rio da
Guarda. Em seu depoimento,
destacou que comparecia por-
que o desejava e queria escla-
recer o problema.

Nevoeiro dá ao Rio
londrino que o carioca não
tinha há mais de 10 anos

Estudantes se

O Dia da ONU joi festejado com solenidade na Praça Paris

"Lacerdinhas" 
perturbam

oração de paz na festa dos
22 anos das Nações Unidas

Uma nuvem de lacerâvihas, que ameaçavam entrar nos
olhos de quem passasse ontem pelas ruas onde existem
ficus, tirou o sossego das pessoas que participaram da ce-
rimônia organizada pelo Lions Clube de Botafogo, na Ave-
nida das Nações Unidas, em homenagem ao 22.° aniversá-
rio da ONU, cujo representante na solenidade fêz um dis-
curso pregando a paz.

Ao agradecer a homenagem do Lions Clube de Bota.
fogo. o Diretor do Centro de Informações da ONU no Rio,
Sr. Raul Trcjas, disse que "a Organização das Nações Uni-
das não é um superestado ou uma superpotência, mas sim-
plesmente um mecanismo mediante o qual os povos de
todo o mundo pretendem realizar ideais comuns".

O VETO À PAZ

A cerimônia foi realizada
junto ao marco erigido na
Avenida das Nações Unidas,
no bairro de Botafogo, em
19">0, pela então Prefeitura do
Distrito Federal em homena-
gem k ONU. O Sr. Fernando
Petrucci Conceição, membro
do Lions Club, condenou o dis-
positivo que introduziu o poder
do veto nas decisões da ONU,
por achar que "éle tira a li-
herdade do órgão, expondo-o a
uma série de pressões".— É intolerável que no mun-
cio de hoje os homens conti-
nuem a se matar e a se des-
truir através da guerra. Pre-
cisamos pregar a igualdade

Exportação
da cultura
é planejada sai rápido

A exportação da cultura bra-
sileira, particularmente para
países da América Latina, se-
gundo um plano já em elabo-
ração no Itamarati, foi o prin-
cipal tema da reunião de on-
tem entre representantes do
Departamento Cultural do Mi-
nistério do Exterior c do Con-
selho Federal de Cultura do
Ministério da Educação. De
acordo com a Reforma Admi-
nistrativa, o Ministério da
Educação criará uma Secreta-
ria Executiva de Cultura.

ULTRALAR
inaugurou
80.fl loja

A octogésima loja ULTRA-
LAR, localizada na Avenida
Copacabana, fi73, cm frente à
Galeria. Mencscal, foi inaugu-
rada na noite de anteontem,
com a presença dc inúmeras
autoridades e convidados espe-
ciais. A bênção foi dada por
Dam José Alberto de Castro
Pinto, bispo da Paróquia de
Nossa Senhora de Copacabana.

A ULTRALAR-COPACABA-
NA, além de eletrodomésticos,
mantém também seções varia-
dissimas de ótica, cinefoto,
brinquedos, artigos de praia, es-
porte, campin» etc, tornando-
se, por isso mesmo, imediata-
mente, uma das grandes lojas
mais bem freqüentadas daquele
bairro.

PRESENTES

Dentre as pessoas presentes
à solenidade de instalação
da ULTRALAR-COPACABA-
NA, destacaram-se o Prof. Car-
los Alberto de Castilho, da Se-
vero Vilares e da Pontifícia
Universidade Católica; Sr."- Eli-
se de Castro Osório, que re-
presentou o Administrador-Re-
gional de Copacabana; Srs. Jú-
lio Catalano c Carlos Navarro
de Andrade, delegado do 13.°
DP (Copacabana); Ana Cristi-
na Ridzi, Mlss Brasil-1965; Sr.
Henning Brilejen, presidente
da ULTRAGÁS, e o Sr. Sérgio
Fonseca, vice-presidente da
ULTRALAR.

concentram
hoje no l 'l/Li

O mais denso nevoeiro visto nos últimos 11) anos no
Rio cobriu ontem toda a orla marítima, obrigando os car-
ros a circularem de faróis acesos e provocando o fecha-
mento, a todo instante, dos Aeroportos Santos Dumont e
do Galeão, dando a impressão perfeita do /or/ londrino.

Do Centro da Cidacie à Zona Sul parecia que as nuvens
haviam baixado e se deslocavam pelas ruas a baixa altura,
envolvendo os prédios c fazendo com que, a uma distância
de 20 metros, mal se distinguissem os vultos das pessoas
e dos objetes.

DUAS TEMPERATURAS

Foi por volta da.s 9 horas
que começaram a aparecer os
primeiros efeitos do nevoeiro,
quando um vento úmido pas-
sou a soprar, vindo do mar.' Depois do meio-dia èle se tor-
nou mais denso e permaneceu
assim até por volta das 16
horas.

Os meteorologistas explicam
o fenômeno como a diferença
de temperatura entre a terra
e o mar, ocorrendo a conden-
sação a baixa altura no con-
tato da umidade trazida pelo
vento do mar com o calor re-
tido pela terra.

O íato, segundo eles, poderá
se repetir hoje, principalmente
na parte da manhã, quando a

para acabar com a guerra e a
ONU é uma das últimas espe-
ranças de que o mundo encon-
ire a paz. Neste momento, a
melhor homenagem que DOrie-
mes prestar á Organização das
Nações Unidas é dizer que te-
mos a certetí.i de que ela está
em condições de lutar pelos
seus ideais.

O Sr. Raul Trejas, que falou
em nom» da ONU, agradeceu
a homenagem dizendo que"com isso os ieões estão con-
tribuindo sem sombra de citi-
vida para que a Organização
das Nações Unidas seja me-
lhor conhecida, mais compre-
enciida e, como conseqüência,
mais firmemente apoiada pelo
povo brasileiro".

Viaduto de
N.Iguaçu

Niterói (Sucursal) — O via-
dulo que está sendo construído
em Nova Iguaçu, sobre o leito
da estrada de ferro, com o ob-
jetivo de desafogar o intenso
tráfego de coletivos nessa área
da Baixada Fluminense, deve-
rá ser inaugurado dentro de
três meses no máximo, segun-
do informou ontem o Diretor-
Geral do DER-RJ, Sr. Heró-
doto Bento de Melo. Vinte dos
40 quilômetros de extensão da
Rodovia Rio Bonito—Ararua-
ma já estão pavimentados.

CORREÇÃO

O zoneamento do Estado da
Guanabara tem por objetivo
orientar o Plano Diretor no
planejamento global do Esta-
do, para que sejam evitadas e
corrigidas as distorções urba-
místicas que vêm prejudicando
a vida da cidade.

Para a execução desse pia-
nejamento, a administração es-
tadual deverá usar de todos os
seus podéres, não fazendo
quaisquer concessões que pre-
judiquem ou alterem o estudo.

O zoneamento dividirá o Rio
cm bairros industriais e resi-
deliciais, levando em conta pro-
biemas de ruídes excessivos o
de contaminação do ar. Tam-
bém uma série de estudos sô-
bre psicologia das massas está
sendo executada, para um pia-
nejamento moderno de novos
bairros, cure não devem ser tris-
tes nem desertos em conse-

visibilidade prevista é mode-
rada.

TEMPO DE HOJE

Para hoje o Serviço de Me-
teorologia prevê tempo insta-
vi 1, eom possibilidade de chu-
vas fracas, ainda como conse-
qüência da frente fria que des-
de o fim de semana vem per-
turbando as condições atmosfé-
ricas da região, permanecendo
estacionaria sóbre os Estados
de São Paulo, Rio de Janeiro,
Guanabara, Mato Grosso,
Goiás, Minas Gerais e Espiri-
to Santo.

Há possibilidade de melhora
do tempo nos próximos dias,
com o possível deslocamento da
frente na direção nordeste.

Clube de Arte do Brasil
e escola de samba pedem
terrenos ao Governador

O Governador Negrão de Lima recebeu ontem dois pe-
didos de terrenos, um da Diretoria do Clube de Arte do
Brasil, que deseja construir sua sede, e outro da Escola de
Samba Unidos de Vila Isabel, que quer ter sua quadra
para os ensaios dc carnaval.

O Presidente do Clube de Arte, Sr. Daniel Pereira Car-
doso. disse ao Governador que o projeto da futura sede
prevê um salão de exposição, salas de aula e um auditório
que poderá servir para cursos de arte. seminários e expo-
.sições.

PROMOÇÕES

O Sr. Daniel Pereira Cardo-
.so explicou que o Ciube de
Arte reúne diretores de artes
de todo o Brasil, além de de-
senliistas e fotógrafos amado-
res, e provisoriamente vêm
funcionando na sede da Asso-
ciação Brasileira de Propagan-
da. na Avenida Rio Branco.
Editará no dia 11 de. novem-
bro o I Aniiário de Arte Visual
do Ttrsislt e promoverá a IV
Exposição de Obras de Arte c

o I Festival de Filmes Publici-
tórios.

A diretoria da Escola rie
Samba Unidos de Vila Isabel
pediu um terreno do Estado
localizado na Rua Visconde de
Santa Isabel, entre o antigo
Jardim Zoológico e a sede das
Pioneiras Sociais, alegando que
náo pretende continuar os en-
saios na quadra do América
Futebol Clube porque vem em-
pregando muito dinheiro em
obras que beneficiam outra
entidade.

Alunos da Universidade
Federal e da Universidade da
Guanabara farão hoje concen-
tração no pátio do Ministério
da Educação, às 18 horas,
quando uma comissão tentara
entregar a um representante
do Ministro Tarso Dutra, qup.
estará cm Belo Horizonte, me-
morial contendo reivindicações
da classe.

Querem os estudantes isen-
ção coletiva da cobrança cie
anuidades, direito de livre ma-
nifestaeão, redução de 50% no
preço das passagens para -i
claíse e providências "com re-
lação ao Reitor Moniz de Ara-
gão, que agrediu alunos do
Instituto de Psicologia".

Os alunos da Faculdade dr;
Filosofia ameaçam ir á greve
se fór iniciado, como está pre-
visto, o desmembramento cia
Faculdade, e vão estar no
quarto andar quando o Reitor
vier, ás 16 horas, falar corn o
Diretor.

Contratado o
estudo do
metrô do Rio

Já se encontra no Banco
Nacional do Desenvolvimento
Econômico, depois de aprovado
pelos Ministros da Fazenda e
do Planejamento, o contrato
referente ao Estudo de Viabi-
lidade Técnico-Econômico cio
Metrô carioca, a cargo de um
consórcio germano-brasileiro.

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico funcio-
nará como avalista da opera-
ção de financiamento externo
que o contrato envolve, no va-
lor de NCrS 5 milhões. Depois
do BNDE só restará-,a aprova-
çáo do Senado Federal.

PROPOSTA ESTRANGEIRA

O Ministro do Planejamento,
Sr. Hélio Beltrão, considerou a
obra do Metrô carioca "cie re-
levante interesse nacional", ao
dirigir-se em oficio ao Minis-
tro da Fazenda sóbre o pedido
do aval encaminhado pelo Go-
vernador Negrão de Lima.
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para comprar seu
FORD
na Santo Amara

Estudos para zoneamento
do Estado da Guanabara
jã em execução pela PUC

Já estão em plena execução os trabalhos encomenda-
dos pelo Departamento de Engenharia Urbanística da Gua-
nabara ao Departamento de Pesquisas da Pontifícia Uni-
versidade Católica, destinados ao zoneamento do Estado,
segundo informação de porta-voz do Governo.

Acrescentou o informante que o que se está fazendo é
o mais completo estudo já realizado no País, que envolve
problemas de urbanismo, sociologia, estatística e economia,
além de análises em quase cinco mil fotografias aéreas do
Rio de Janeiro, desde o ano de 1D48.

qüência da monotonia de sua
concepção arquitetônica ou ur-
banistica, fatores considerados
influentes, em forma negativa,
no equilíbrio emocional das po-
pulações.

— Copacabana, por exemplo,
que c o maior centro comercial,
residencial e de diversões do
Rio, tem . seus problemas ori-
unries da falta de planejainen-
to. Só cm um dos seus quar-
teirões existem quatro cine-
mas, sem condições para o es-
-tacionamento cios automóveis
dos seus freqüentadores, crian-
do, conseqüentemente, proble-
mas de parqueamento a qual-
quer hora do dia em suas ruas.

Em fase mais avançada, os
estudos poderão, entre outras
sugestões, recomendai- o desio-
camento do centro administra-
tivo do Estado para área fora
do centro atual, com a constru-
çáo cie rápidas vias rie acesso.

e ganhara

HE OUBB
pelo Hat ül!

-^fé* Você compra Ford na Santo Amaro (Gálaxie ou cami-
nhão F-100, F-350 e F-600), à vista ou a prazo, e con-

corre ao Gálaxie de Ouro, todo equipado e com ar condi-
cionado, pelo Natal,

i?/v Só participarão do concurso os compradores de veícu-
los Ford. Um deles será sorteado e receberá o mais bonito
e melhor presente de Natal: um Gálaxie na côr ouro velho,
cem por cento equipado e com ar condicionado Cord Imperial.

Processo MF 208326/67- Carta Patente n.°366

CIA. SANTO AMARO DE AUTOMÓVEIS
O MAIOR REVENDEDOR FORD OO BRASIL-

Rio de Janeiro: Av. Oswaldo Cruz, 73/87 - Flamengo - tel. 45.8187

Rua do Bonfim, 305 - S. Cristóvão-tel. 28.8099
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Israel 1 - ^ • /» % de combustível da
Cairo e Telaviv (UPI-AFP-

JB) — Três egípcios morton e
37 feridos, três depositas cie
combustível dn PAU destrui-
rios c um jato israelense Mira-
ge abatido é o balanço, até o
momento, da luta de três ho-
ras travada ontem entre tro-
pas da RAU e de Israel ao
longo do Canal dp Sue?.

A batalha foi interrompida .
graças à mediação dos obser-
vadores das Nações Unidas na
região, que conseguiram um
cessar-fogo das autoridades
israelenses e. egípcias a partir
das 17h 30m (hora local) . A
partir de então, segundo fon-
tes oficiosas, ocorreram cho-
quês esporádicos sem grande
importância.

VERSÃO DA RAU

A Rádio do Cairo informou
que a República Árabe Unida
e' Israel travaram uma "bato-
lha total" através do Canal de
Suez com emprego de tanques,
aviação e Artilharia. Segundo
a emissora cairota, o.s egípcios
filem de abaterem um jato Mi-
ivge danificaram quatro tan-
qu.s israelenses.

As autoridades egípcias afir-
m;un que n luta começou com
uni ataque da artilharia isrne-
3en.se contra Porto Suez e de-
pésitos petrolíferos da RAU na
margem ocidental do Canal.
Os tiras de artilharia israe-
jetíse, acrescentaram, provoca-
ram vários incêndios e baixas
entre os soldados e civis ára-
br.

Ssgundo o comunicado da
República Árabe Unida, "a ar-
tilharia egípcia respondeu ao
fogo israelense c conseguiu si-
lenclar as unidades de artilha-
ria inimigas, localizadas a leste
de Porto Tewfik. Nossas forças,
acrescentou, também obtiveram
êxito bombacieando tanques
inimigos que apareceram perto
de Tewfik".

Mais tarde, cm sucessivos bo-
letins. a.s autoridades egípcias
informaram da derrubada de
um caça Mirage e do incêndio
que dominava a região da luta,
Finalmente, assegurou que "o
inimigo ainda está disparando
sobre Porto Suez e os depósi-
tos de combustível continuam
ardendo".

DENUNCIA

Uin porta-voz do Exército de
Israel acusou a República
Árabe Uniria de ter iniciado a

luta na região de Porto Suez
corn o fogo do peças de arti-
Diária e morteiros localizados
em Ibraim e Suez. As forças
israelenses, acrescentou, respon-
deram ao ataque. Até o mo-
mento, sabe-se que apenas um
soldado do Israel ficou ferido.

Em Telaviv, informa-se que
o bombardeio israelense conse-
guiu atingir duas refinarias
egípcias, responsáveis por 75
por cento do petróleo da RAU
e que precisarão de muito tem-
po pnra serem reparadas.

Os meios militares israelenses
confirmam que as posições egip-
cias de Suez e de Porto Ibraim
sofreram o fogo da artilharia
de Israel e quo a inutilização
das duas refinarias constitui.
um duro golpe na economia dn
República Árabe Unida.

Porta-vozes de Israel deixa-
rum claro, no entanto, que a
luta de ontem não é um ato
de represália israelense pela
destruição, sábado passado, do
destróier Kilatli por fogue-
tes egípcios. Assegura-se em
Telaviv que o combate de on-
tem foi provocado pela RAU,
cabendo aos israelenses repelir
o ataque.

BALANÇO ÁRABE

Ontem à noite as autoriria-
des militares -da RAU anun-
ciaram que suas forcas des-
truíram um jnto Mirage. 24
veículos militares e diversas
instalações israelenses durante
o combate na região de Suez.

Segundo as informações do
Cairo, as baixas de Israel fo-
ram estas: dez tanques, qua-
tro veículos blindados, cinco
lança-íoguetes, um canhão, cin-
co morteiros, três depósitos cie
munições, quatro caminhões-
tanque, seis postos de observa-
ção. quatro depósitos de com-
bustirel e um prédio adminis-
tra tivo.

Além do Mirage. a artilharia
antiaérea da República Arab»
Unida teria derrubado um he-
licóptero israelense.

Quanto as suas próprias per-
das. os egípcios informam que
os israelenses incendiaram três
depósitos de combustível e des-
truíram "alguns aparelhos das
refinarias de Suez". Três egip-
cios morreram e 37 ficaram fe-
ridos. As bombas israelenses
também avariaram parcial-
mente urna fábrica de íertili-
zantes, duas escolas e várias
ca.sns. segundo os porta-vozes
do cTairo.

Conselho de
reúne-se de

7-,'ações Unidas (AFP-UPI-
JBi — O Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas mar-
cou porá a.s 23 horas de ontem
a reunião solicitada pela RAU
em carta que acusa Israel de
cometer uma "agressão pre-
meditada", dando origem a
v,m duelo de artilharia que se
prolongou por três- horas -e
meia, através do Canal de
Suez.

O Embaixador cia RAU nas
Nações U n i d fi s, Mohamed
Awad EI Kony, afirma em sua
nota que Israel atacou instala-
rõ:.s petrolíferas, uma fábrica
de fertilizantes c outras par-
tes cio complexo industrila da
Cidade de Suez, em cumpri-
mento a instruções aprovadas
numa reunião de Gabinete do
Governo israelense.

Segurança

El Kony diz que o ataque
contra a Cidade de Suez não
pocie ser- justificado como re-
presália pelo afundamento do
destróier isr aelensc Ei-
lath no sábado passado porquo
as operações de ontem, se di-
rígiram contra objetivos civis c
industriais.

O-deleg-fido árabe, qualifica de"sem justificativa" o bomlxw-
deio da artilharia e da aviação
israelenses, afirmando que náo
pode ser considerado um "in-
cidente isolado, mas uma gra-
visslm.i violação da.s obrigações
de Israel em relação ao Con-
selho de Segurança", cuja or-
dem de cessar fogo íoi aceita
por todos os beligerantes, em
junho último.

Abba Eban faz defesa
das novas fronteiras

Washington (AFP-JB.) — O
Chanceler Israelense Abba
Eban afirmou ontem que seu
pais jamais concordará em vol-
Sar à "vulnerabilidade territo-
rial" que o caracterizava antes
da guerra do inicio de junho
passado."Uma coisa é certa — so.-
iientou Eban. em discurso pro-
nunciado no National Press
Club — jornais voltaremos à
situação que existia antes de 4
de junho. Jamais, jamais vol-
taremos, quer à anarquia poli-¦tica e jurídica, quer à vulnera-
bllidade estratégica e territo-
rial da qual saímos".

O ataque contra o navio Ki-
lath, disse Eban, "encheu-nos

de indignação. Essa agressão
flagrante, em alto mar. come-
tida contra Israel, ilustrará a
necessidade urgente de uma
mudança radical na estrutura
das relações entre as nações do
Oriente Médio".

O Chanceler reiterou que''semente tratados de paz po-
dem pôr um fim à guerra, que
já dura 19 anos", ocrescen-
tando que "a situação do ces-
-ar-fogo só poderá ser mocii-
ficada através de compromis-
sos específicos, públicos e con-
tramais, assinados pelas partes
em litígio e de conformidade
com as praxes internacionais
estabelecidas".

INDUSTRIAS
V1LLARES S.A.

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

São convidados «s senhores acio-
nisti.s de Indústrias Víllares S.A.,
a se reunirem em assembléia geral
extraordinária, no dia 30 de outu-
bro cie 1967, òs 11 horas, nn sede
social, na Rua Alexandre Levi, 202,
resta Capital, a fim de deliberar
sobre:

a) Elevação do capital social e re-
forma parcial dos «statutos sociais,
conforme proposta da Diretoria com
favorável parecer do Conselho Fis-
cal;

b) Eleição dos membros do Con-
selho da administração;

c) Outros assuntos Je Interesse cia
sociedade.

São Paulo, 19 de outubro de 1967.
Alfredo Dumont Víllares
(Diretor Vice-Presidentc.

(P

AÇOS
VÍLLARES SA

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

São convidados os senhores acio-
nistas de Aços Vlllores S.A., a se
reunirem em assembléia geral extra-
ordinária, no dia 30 de outubro de
1967, is 10 horas, na sede social,
na Rua Pescadores n.° 75, nesta
Capital, a fim de deliberar sobre:

a) Proposta da Diretoria, com pa-
recer favorável do Conselho Fiscal,
pera elevação do capital social, me-
diante aproveitamento da correção
monetária do ativo imobilizado, e
alteração parcial dos estatutos so-
ciais;

b) Eleição dos membros do Con-
selho do administração;

c) Outros assuntos <_o interesse
da sociedade.
São Paulo, 19 de outubro de 1967.

Alfredo Dumont Víllares
(Diretor Vice-Presidente)
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PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

RUA.PLÍNIO DE OLIVEIRA:/ 44-M
DAS 8,30 AS 1.7,30 HORAS.
SÁBADOS: DAS 8 ÀS 11* HORAS.

AS ARMAS DÁ CRISE Kídiofoto UPI
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liste a o tipo das lanchas lançadoras de foguctest de fabricação soviética, que afundaram a navio Kiliitli, abrindo nova çrisa no Oriente. Médio

Israel lem
só um navio
tipo "EiZatli"

Consi rindo em 1943 em cr-
taleiros navais britânicos, o
destróier Zealmis Íoi adquiri-
do pelos israelenses em 1955,
e depois submetido a uma re-
forma c ii.b-.ii. ado Kilath,
nome do puro ao fundo do
Gòiíj de Acaba. _s'a c!?.-.-if':-
cação [rimei ..i, os navios do
guerra do tino destróier si'.o
fscoliadores de e-quadra. Com
o oompriraí".i to de 110 metros,
O l-ilatli deslocava 2 550 tone-
lndas com carga completa. Ti-
nha limo velocidade máxima
de 30 nós. A velocidade ma'.,
reduzida, da ordem de 20 nós.
seus reservatórios de óleo die-
sei lhe permitiam cobrir uma
distância de cerca de 5 000
(ii.llon.ct.os. Sua tripulação
teórica é dc 250 homens. Seu
armamento se compunha rie
d?/, peças de artilharia antia-
irea de 114 <- 4(1 milímetros
c de oito tubos, lança-torpe-
dos. Esses tubos estavam
agrupados em quatro condu-
tos. A Marinha de Guerra is-
rnelense dispõe presentemente
de um outro barco do mesmo
tipo. o Yaff.i, também com-
prado aos ingleses, e um ou-
tro navio-eseolta mais leve. o
Half.a, de origem egípcia. íJs-
te último, sob o nome de Ihra-
hlm Bl Ewal, foi danificado
por tiro do navio-escolta fran-
cés Kersnlnt, em 1956, e cap-
turado pel-i Marinha israc-
lense.

ügípcios
Cairo i AFP-UPI-JB» — A República

Árabe Unida ORAU) espera represálias ce Is-
rael por causa do afundamento do destróier
Eilath, e não tem a menor ilusão de cpie Tela-
viv esteja procurando uma saida diplomática,
declarou um porta-voz do Governo egípcio ao
jornal Al Ahram, antes do ataque, israelense ás
refinarias da região de Suez."Israel está preparando uma represália
porque não pode suportar os efeitos pslcoló-
gieos c políticos dn derrota infligida pela
RAU". disso .1 porte-voz não identificado do
Governo, advertindo que os egípcios devem
estar conscientes de que a alegada solução oi-
plomátlca tem por único objetivo "esconder
as intenções de Israel".

HUMANISMO

Segundo o Al Ahram, o artilharia de costa
da RAU disparou vários tiros de advertência
quando os torpedeiros israelenses tentaram
realizar missões de reconhecimento perto do
local onde foi afundado o navio.

Por questões humanitárias, prossegue o jor-
jwl semi-oficiai. as autoridades egípcias atèn-
deram a um petildo de Israel para continuar
as operações cie salvamento em águas terrl-
tonais da RAU. O pedido foi encaminhado
pelo General Odd Buli, Comandante dc Pis-
colização da Trégua da ONU.
RESPONSÁVEIS

No Cairo, os observadores acham que c
cedo demais para avaliar a importância dos es-
tragos e afirmar se os incidentes na refinaria
são uma repercussão do afundamento do' tor-
peneiro no sábado e se refletem um desejo
de reiniciar a crise no Oriente Médio. Na Ca-
pitai a situação c calma, mas a tensão con-
tinua crescendo na regiSo do Canal.

Para os observadores, não há dúvida ne-
nhuma dc que foram os mais nlt.os responsa-
veis pelo pais que decidiram, sábado, levar a
cabo o ataque contra o destróier israelense El-
lath.

A.s autoridades da RAU íoram consultadas
pelos oficiais da Marinha de Porto Said. sá-
bado mesmo, isto é, no momento em que de
acordo com a tese egípcia, o destróier tinha

•esálias
penetrado pela primeira vez nas águas t.erri-
toriais egípcias.

Depois de refletir durante algum tempo, os
chefes militares da PAU, que tinham cônsul-,
tado os dirigentes civis, deram luz verde para
o ataque, caso o destróier violasse novamente
as águas territoriais.

Oficialmente, tratava-se de pôr ponto fi-
nal às "inúmeras incursões e múltiplas provo-
cações" da Marinha de Israel nesta Repião! e
fazer respeitar a soberania do Egito em suas
águas territoriais.

Considerava-se que a RAU estava no exer-
ciclo de seu direito c que eslava em jogo o
principio da legitima defesa.

Muito em breve, a destruição do Eilath,
amplamente explorada pela imprensa egipeia,
foi considerada uma excelente operação no
plano interior da RAU. Entre outras coisas,
comentou-se, permitiu devolver a confiança ao
Exército e erguer o moral da população. Ao
mesmo tempo, o prestígio do Presidente. Nasser
e da RAU aumentou um tanto no mundo ára-
be.
NADA A PERDER

Não obstante, o incidente verificou-se no
momento em que eram travadas delicadas ne-
gociações nas Nações Unidas para tentar en-
contrar, uma vez mais, urna solução para a
crise do Oriente Médio. O incidente poderia
comprometer tôdas as tentativas de um acôr-
do.

Interrogados sobre este ponto, os responsa-
veis da RAU assinalaram ontem que nada de
construi ivo se verificou ainda no seio das Na-
ções Unidas, depois de várias semanas de con-
versações. Acrescentaram que a RAU não po-
deria permanecer de braços cruzados diante
das provocações israelenses e nada tinha a
perder neste plano.

As mesmas personalidades reafirmaram que
a política egípcia, como íoi definida última-
mente acerca da crise, não se modificou. Ad-
mitem. contudo, que o ataque do destróier Ts-
raelense, assim como o demonstram os inciden-
tes de ontem, poderão provocar violentas rea-
ções de Israel e levar à escalada.

RAU acusa Israel de provocar
A Embaixada da República Árabe Unida

deu a público, ontem, o comunicado que publi-
camos abaixo, na integra, sobre o afundí-men-
to do destróier israelense Kilatli. r.o íil-
tinto sábado, e sobre as circunstâncias que pre-
cederam o incidente.

O documento historia os conflitos ocorri-
dos desde o mês de julho último até agora, en-
tre as forcas egípcias e israelenses, e acusa Is-
rael da realização de "uma série de ações pre-
meditadamente provocadoras e agressivas'',
acrescentando que "todas íoram relatadas em
tempo aos observadores da ONU".

AFUNDAMENTO DO "EILATH"

"No dia 21 de outubro de 19G7, o destróier
israelita Eilath penetrou em águas territoriais
da República Árabe Unida, ao norte de Porto
Said, violando o cessar-fogo imposto pelo Con-
selho de Segurança da ONU no dia 7 de junho
último. O blackout e alarma foram anuncia-
dos em Porto Said. Às 17h30m, hora local, tor-
pedeiros egípcios lutaram com o destróier e o
afundaram.

Esta não foi a primeira vez que Israel que-
brou o cessar-fogo, desde seu ataque principal
em 5 de junho de 1907. Nem tampouco, íoi a
primeira vez que este mesmo destróier violou
águas territoriais da RAU. No dia 12 de julho,
este mesmo destróier afundou dois de nossos
barcos qtie, com um terceiro, estavam cm ma-
nobras de reconhecimento, depois de o radar egíp-
cio acusar a presença de um corpo estranho em
sua tela, verificando-se ser aquele destróier. Du-
rante os meses de julho, agosto e setembro, o
também durante o corrente mês, as Forças de
Israel, agindo sob a.s ordens das autoridades de
Telaviv, realizaram uma série de ações preme-
ditadamente provocativas e agressivas. A lista
destas ações é longa. Tôdas foram relatadas,
cm tempo, aos observadores da ONU. Geralmen-

te Israel escolhe as suas vitimas entre os civis
desarmados.

No dia 15 de julho de l!)tj7, as Forças de
Israel bombardearam as cidades de Ismallia e
Suez. Entre outros estabelecimentos civis, atin-
(iram o hotel no qual se hospedavam os obser-
vadores da ONU. No mesmo dia mataram 24
civis e feriram muitos outros. No dia 5 de se-
tembro, as Forças de Israel atacaram os civis
da.s Cidades rie Porto Tewfik c Suez, matando
grande número e danificando casas, hospitais e
mesquitas. Afundaram o navio grego Barmaater
e atingiram um navio da índia. Quarenta e dois
egípcios — todos civis — íoram mortos ou feri-
dos. Dois hospitais e trinta casas e mesquitas
íoram atingidos. No dia 20 de setembro, e no-
vãmente no dia 25 do mesmo mês, tropas de
Israel tentaram penetrar nosso território e os
relatórios dos observadores da ONU declararam
que haviam sido os israelitas que abriram íogo
primeiro. Dois dias npó.;, em 27 de setembro, os
israelitas abriram íogo contra os habitantes ci-
vis de Ismaüia assim como contra ns posições
de nessas tropas ao norte c sul da Cidade.
Através de todos estes atos, Israel desejava im-
por sua política expansionista, intimidando o
nosso povo à completa rendição. Enquanto isso,
num esforço de angariar a simpatia -do mun-
do, a propaganda organizada de Israel lamen-
tava os perigos que enfrentavam os pacíficos
habitantes de Israel c que ameaçavam a segu-
rança do país. Esquecem que fora o destróier
Eilath que atacara e afundara dois de nossos
navios em julho p.p., que novamente ameaçou
nossa segurança no dia 21 de outubro, antes
de ser afundado por nossas Forças.

O fato é que estes atos são apenas uma con-
tinuação do último, e mais perigoso, que Israel
iniciou no dia 5 de junho de 1907 e sobre a
realidade do qual a propaganda sionista orga-
nizada foi capaz de iludir a opinião pública, por
algum tempo".

Mortos no afundamento vão a 21
Telaviv (AFP-UPI-JB) — O número de

mortos no afundamento do Eilath elevava-se
ontem a 21, segundo fontes informadas israe-
lenses, e as íôrças navais e aéreas de Israel
prosseguiam nas buscas, tendo já determina-
do o ponto exato onde se encontra o navio
afundado, a 14 milhas de Porto Said, em águas
internacionais.

O total oficial de sobreviventes é de 151,
entre os quais há 20 feridas em estado grava
e 71 com ferimentos de menor gravidade. Fo-
ram realizadas ontem as exéquias de outros três
marinheiros.

Na lista dc desaparecidas, cujo total não
íoi revelado, figuram 36 marinheiros e existe a
possibilidade de que alguns tenham conseguido
chegar à costa a bordo dos barcos pneumáticos
lançados de pára-quedas ou então nadando até
o litoral do Sinai, a 15 quilômetros do local.

Em fonte Israelense informou-se que uma
grande mancha escura, que indica o local exato
ande jaz o Eilath, foi localizada na segunda-
feira por aviões de reconhecimento israelenses,
que continuam procurando as desaparecidos.
Segundo o Estado-Maior da aviação israelense,
a mancha está fora das águas territoriais egíp-
cias.

Os conflitos em tempo de paz
Departamento ile Pesquisa

A cessação de. foyo no
Oriente Médio foi aceita pe-
Ia República Árabe Unida e
por Israel no dia 8 de ju-
nho. Mas nunca houve paz
na realidade. Apenas uma
trégua, quebrada várias vê-
nes, com muitas mortes. As
propostas de par-, apresen-
tadas nas ?!(tções Unidas,
foram rejeitadas.

Cinco dias depois dc. sus-
pensão do foyo, antes mes-
mo de iniciarem as gestões
dc paz, a maior preocupação
dos paises árabes era o rear-
mamento do Exército. En-
quanto anunciavam um pia-
no de emergência para rea-
grupar suas forças, envia-
ram a Moscou o Presidente
da Argélia, Hovari Boume-
diennè, pura apressar o en-
cio de 200 aviões Mig e a
ajuda militar prometida pe-
los paises comunistas. O pia-
no anunciado em Argel di-
zia que os governos árabes
mobilizariam o poro "suas

forças vivas, seu potencial
militar e moral pura a lon-
ga luta entre a nação ára-
be da um lado e o sionismo
com os imperialistas do ou-
tro".

No dia seguinte à viagem
de Boumeãlenne. U Thant
convocou a sessão especial
de urgência da Assembléia-
Geral da ONU.

A cronologia dos conflitos
e gestões de pas, a partir
deste dia, é a. seguinte:

Dia õ de julho: A Assem-
blcia-Geral da ONU declara
nula a anexação do setor
jordaniuno de. Jerusalém por
Israel, por .9.9 j;o/.os a favor,
nenhum contra e 20 absien-
ções.

No mesmo dia, é rompida
a trégua: baterias anti-

aéreas israelenses do Sinal
derrubam um caça Mig-19
egípcio, que sobrevoava a
pequena altura o litoral oci-
dental do Golfo ãe Sues. 50
quilômetros ao Sul do Parto
dc Suez. Ao mesmo tempo,
tropas sírias abrem fogo
contra as posições israelen-
ses ao norte da zona ocupa-
da de Kwneitra.

Dia !-!. A aviação israelen-
se intervém num conflito
terrestre e bombardeia as
posições egípcias de Porto
Sa'd e Parlo Fuad. Os com-
bates duram quatro hora"..
Dois soldados morrem e 13
ficam feridos.

Dia 11: Um avião a -jato

egípcio é derrubado pela ar-
tilharia antiaérea, israelense,
12 quilômetros a Nordeste de
Cantara.

Israel aceita a mesença de,
observadores da ONU na li-
niia de cessação das hosti'i-
dades. á margem do Canal
dc Sue?:, mas rejeita os têr-
mos da resolução da Assem-
blêia-Geral que condena a
interação da parle velha de
Jerusalém.

Dia 3 d. nçósto: Tito pro-
põe a Nasser um plano dc
paz, que consiste na retirada
dos israelenses rfos territo-
rios conquistados em iroca
de uma garantia inter nacio-
nal de suas fronteiras, tais
como eram antes da guerra.
A segurança e independên-
cia de Israel, como Estado,
seriam garantidas pelo Con-
selho de Segurança da ONU
ou pelas quatro potências.

Dia 5 de setembro: _. Há-
dio cio Cairo acusa Israel ãe
ler tentado fazer navegar
pelo Canal de Suez uma lan-
cha armada e duas outras
embarcações. Forças egíp-
cias atiram com canhões ò

armas leves contra os bar-
cos: um morto e dais feri-
dos.

Nasser diz aos chejes ac
Estado árabes reunidos em
Cartum. Sudão, que "a di-
plomcicia .-."'._ poder militar
é inútil e que os árabes de-
vem formar uma forra mili-
iar capaz de repelir tn
agressões".

Dia 11: O Brasi! desmente
u. noticia publicada no jor-
nal egípcio Al Ahram dc que.
havia apoiado a proposta ãe
Tito para a solução da crise.

Dia 28: O Chancelar Ura-
elense Abba Eban apresenta,
nôv-o plano de paz, baseado
na integração econômica de
Israel, Líbano e Jordânia;'
na- desmilitarização da Pc-
ninsula do Sinai sob a fis-
caliztição da ONU: e nma
solução diplomática para o.s
lugares santos conquistados.

No mesmo dia em que
Eban ununcia a proposta de
paz. judeus e árabes travam
violento combate à margem
do Canal dc Suez durante
oito horas consecutivas. A
RAU anuncia que 19 egípcio»
morreram s 22 ficaram feri-
dos: Israel afirma que 12
pessoas morreram. Os dois
países se negaram a aten-
der aos quatro apelos de
cessação de jogo pedidos pc-
los observadores da ONU.

Dia 9 cie outubro: O Bra-
sil apresenta um plano dc
paz, que tem boa aceitação
pelas duas parles e pela ai-
Ia cúpula da ONU. O plano
combina a retirada cias tro-
ptis israelenses das áreas
ocupadas com a ceo-saçÃo do
"estado de beligeràncla dos
árabes contra Israel", o que
representaria um virtual re-
conhecimento do Estado is-
raelense pelos árabes.

O arsenal de foguetes dos egípcios
Utilizando os serviços de

especialistas ocidentais
(principalmente alemães e
norte-americanos), o Eaito
empreendeu depois de 1960
a realização de vários pro-
gramas de armamentos. Re-
cebeu igualmente, dos sovié-
ticos, uma importante quan-
ticiade de mísseis.

É assim que a Marinha
egipeia disporia de uma de-
zena dc ianchas-torpedeiras
rápidas de origem soviética,
capazes de lançar mísseis.
Essas lanchas, do tipo Ko-
mar, deslocam uma centena
de toneladas com carga
completa e atingem a uma
velocidade de 40 nós. Foram
transferidas ao Egito entre
1961 e 1963. Para sua tonela-
gem, elas dispõem de uma

potência de fogo considera-
vel: duas rampas de lança-
mento sustentam mísseis so-
vléticos Sty_-, a propergol
sólido, com um alcance de
25 a 40 quilômetros. Esses
artefatos são utilizáveis con-
tra objetivos navais ou ter-
restres, mas, em vista de seu
tamanho, as lanchas-torpe-

deiras não são realmente
eficientes senão em águas
relativamente calmas. No-
tar-se-á igualmente que
Cuba possui uma dezena de
barcos dessa categoria.

A União Soviética se pre-
para para entregar destróie-
res lauça-mísseis que permi-
tem atacar objetivos situa-
dos a distâncias superiores.
Trata-se de unidades navais
da classe Kildin, armadas de
artefatos que pesam aproxi-
madamente seis toneladas e
transportam uma carga
clássica a uma velocidade
próxima à do som a uma
distância de cerca de 200
quilômetros.

A essas entregas soviéti-
cas para um conflito naval
é necessário acrescentar
ainda o fornecimento ao
Egito de mísseis solo.ar, de-
nominados Sam-2, maneja-
dos por pessoal egípcio ins-
truido no local por especia-
listas soviéticos. As bases cie
defesa antiaérea em gran-
de parte sofreram com os úl-
timos bombardeios israelen.
ses, mas podem ser rápida-
mente recuperadas. Uma

base caiu intacta em poder
dos israelenses no Sinai.

O Egito também tentou
por conta própria fabricar o
seu próprio armamento. Es-
se arsenal nacional, sobre a
eficácia do qual os especia-
listas são em geral bastante
céticos e que não foi utili-
zado em todos os casos du-
rante a guerra de seis dias,
compõem-se de três tipos
distintos de artefatos solo-
solo, descendentes das bom-
bas voadoras V-2 da Segun-
da Guerra Mundial.

O míssil Al Kahir (ou
'•Conquistador") compõe-se
de dois estágios experimer.-
tados a partir de julho de
1962. Ele transporta uma
carga clássica a cerca cie
600 quilômetros. O segundo
míssil, Al Zafir (ou "Vitó-

ria"), é uma versão redu-
zida do precedente. Seu ai-
cance máximo é de 370 qui-
lômetros. Finalmente, um
terceiro tipo de artefato, o
A! Ared, constitui, ao qtie
parece, a arma de maior im-
portância do arsenal egip-
cio. Seu alcance é de cerca,
de 050 quilômetros.
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Estados Unidos entregam armas a Israel e árabes
Washington (AFP-UPI-JB)

A Casa Branca anunciou ontem
Oficialmente que o Presidente
Johnson receberia âs 20h 30m
o Chanceler israelense, Abba,
Eban, cm seguida à comunica-
<;ão, pelo Departamento cie Es-
tado. cie ciue os Estados Unidos
decidiram reiniciar ns remessas
tle armas a Israel e a cinco
países árabes.

O porta-voz do Depanamen-
to cie Estado disse ontem que
"lamentamos toda violaçüo da
ordem de cessar fogo", ao co-
mentar o combate ocorrido à,
tarde na região de Suez. Quan-
to ü. remessa de armamentos,
informou que a decisão foi mo-
tivada, em grande parte, pelo
fato de que a URSS fornece
armas a alguns países do Ori-
ente Médio, como a RAU, Si-
ria c Iraque.

SELEÇÃO

O porta-voz do Depanamen-
to de Estado, George McClos-
key, disse que as entregas de
armas serão feiras em bases se-
letivas, a Israel, Líbano, Repú-
blica Árabe Unida, Marrocos,
Tunísia e Líbia e que a decisão
nada tinha a ver com os recen-
tes incidentes entre Israel e
RAU.

Na maioria dos casos, segun-
do McCloskey, tra-se cie cuco-
meudar feitas c paf?as antes de
ser deflagrada ti guerra de ju-
nho e o fornecimento incluirá
aviões de combate, equipamen-
to de rádio, peças sobressalen-
tes e caminhões.

O porta-voz ressaltou também
que a decisão foi tomada para
evitar que alguns paises do
Oriente Móciio recorram ít
União Soviética ou a outras
ilações para conseguir material
bélico. "Não obstante, disse
.McCloskey, os Estados Unidos
esperam, como sempre, evitar
lima corrida armamentista nes-
ca parte do mundo".

Apesar de numerosos coni a-
tos com representantes sovié-
ticos, nfio foi possível conse-
guir um acordo entre a URSS
e os EUA para controlar o for-
necimento de armas ao Orien-
te Médio, disse o porta-voz,
ressaltando o caráter "seletivo"
do fornecimento norte-ameri-

cano e que se trata de uma
decisão limitada e nfto cie "abrir

tus portas de par em pnr".

CAÇAS

Os Estadas Unidos darão a
Israel aviões de combate do
tipo Skyhatvk, mas o Depnrta-
mento dc Estado se negou a
informar se essas entregas de
armas incluem foguetes. Fon-
tes competentes assinalaram
que no início do ano passado
os Estadas Unidos haviam con-
cordado em vender a Israel 48
caças a jato Skyhawk A-4 e á
Jordânia 36 caças supersônicos
F-104.

McCloskey afirmou, no en-
tanto, que não foi tomada
qualquer decisão quanto à en-
trega de material militar ao
Governo da Jordânia.

As referida.? fontes ressalta-
ram que os Estados Unidos e
a Grã-Bretanha haviam se
comprometido a fornecer à
Arábia Saudita um sistema de
defesa antiaérea, incluindo ío-
guetes antiaéreos Hawk, assim
como cerca úe 4(1 caças super-
sônicos britânicos cio tipo Ligli-
tuing.

LIBERAÇÃO

O jornal L'IntrajisigeaJit pu-
bl.coti ontem cm Paris um ar-
tigo defendendo a liberação do
fornecimento de 50 aviões fran-
•coses Mirage-Ar a Israel, que
segundo o articulista Henri
Marque está prevista para o
próximo mês, atendendo a en-
comenda anterior à, guerra do
Oriente Médio.

Henri Marque afirma que s
manutenção do embargo ao
fornecimento de armas a Israel,
imposto pelo Governo francês,
daria provavelmente ao Govêr-
no israelense uma Justificativa
para bu.vcar uma solução atra-
vés da posse de armas nuclea-
rea, significando ao mesmo
tempo a renúncia francesa a
ser uma nação exportadora de
armamentos.

Quem nos compraria armas
para se sujeitar a não poder
usá-las e a não receber peças
de reposição & munições?, per-
guuta Marque.

TELEGUIADO Radiofoto UPI

Crise leva marechal
soviético ao Cairo

Moscou, Cairo (AFP-UPI-JB)
— O Chefe do Esíado-Maior
Gorai do Exército soviético, c
Vice-Ministro da Defesa, Ma-
rechal Matvei Zajarov, encon-
tra-se desde sábado último no
Caire, em visita extra-oficial,
í.egundo uma fonte soviética
autorizada. A última visita do
Marechal á RAU foi feita ime-
dia tamente a.pós o conflito cie
junho.

O Presidente Nasser e outro
visitante, o Primeiro-Ministro
sírio Youssel' Zaycn, conferen-
ciaram ontem pela manhã, no
Cairo, sobre os últimos acon-
teoimeníos militares, políticos
c econômicas do Oriente Mé-
dio e o encaminhamento das
tentativas de solução da crise
na. ONU, e sobre uma nova
reunião árabe.

Zayen dever» embarcar hoje
para Argel a íim do conferen-
ciar com o Presidente Houarl
Boumedienne. Também para a
Capital argelina embarcou on-
tem o Vice-Presidente egípcio
ZHÜcaria Mohieddin, que confe-
rendará igualmente com o Pre-
sidente da Argélia. Na volta, a
Damasco, Zayen pa&sará nova-
mente pelo Cairo, para uma
segunda entrevisi-a com Nasser.

Na reunião de ontem, 6Cgun-
do um porta-voz do Governo
egípcio, c> dois Chefes de Go-
vêrno árabes decidiram convo-
car uma reunião das forças po-
puteres do mundo árabe, em-
bora sem fixar data ou tema-
rio para a conferência,

Dessa reunião, segundo o in-
íormante, participarão repre-
sentantes de todos os Partidos
nacionalistas árabes.

Revista dis que URSS
quer dominar o Indico

Londres (UPI-JB) — Jan»''s
YsçhVmg Ships, a bíblia das
Marinhas do mundo, disse on-
tem que a URSS quer trans-
formar o Oceano 'indico num"mar vermelho", usando porta-
aviões para fazer frente à crês-
cente supremacia da Marinha
dos EUA. .

A edição 1967-08 dessa obra
de consulta sóbre as Marinhas
do mundo, publicada ontem em
Londres, diz em sua introdução
que a pretensão soviética está
por trás do nôvo interesse do
Kremlin em porta-aviões.

NECESSIDADE
GEOGRÁFICA

Os soviéticos, que, segundo
anunciou domingo a Marinha
dos Estados Unidos, iniciaram
a construção de seu primeiro
porta-aviões, estão preocupa-
dos ant.e o fato de ser o indico"um oceano essencialmente cci-
dental", diz a introdução, es-
crita pelo editor Raymond V.
B. Blackman.

Segundo Blackman, os so-
viéticos precisam, controlar o
Oceano Indico para estabele-
cer uma ligação sólida entre
jsuas frotas, no momento am-
piamente separadas cm qua-
tro localizações.

Controlar as águas entre a
costa do leste africano e a cos-
ta ocidental da Austrália é
uma "necessidade geográfica"
para o Kremlin, afirma Black-
man no 70.° volume da bíblia
marítima.

.Ia nc's diz que a Marinha dos
EUA, embora já tenha uma
vasta superioridade cm porta-
aviões, está aumentando sua
armada, de porta-aviões glgan-
tes para 15 e possivelmente 17.

A Marinha americana tem
agora 54 porta-aviões de vários
tamanhos, inclusive 20 do tipo
bebê. Desde a II Guerra Mun-
dial, eles têm sido o suporte
principal da Marinha dos EUA,
c são de alzum tempo para
cá uma das principais bases do
esforço de guerra americano no
Vietname.

Jane's informa que os so-
viéticos agora percebem que

o porta-aviões e uma arma vi-
tal no tipo de luta que tem
marcado os conflitos desde a
II Guerra.

Os soviéticas precisam de
ami elo no Oceano 'indico en-
tre as águas européias e o
Oceano Pacífico mais do que
os Estados Unidas e mais do
que a Grã-Bretanha, escreveu
Blackman.

Blackman frisou que os por-
ta-avrões "tem sido o mais va-
lioso instrumento militar para
prevenir ou conter tecles os
pequenos conflitos, desde o
íim da II Guerra Mundial".

Os s o v i éticos, acrescentou
Blackman, têm observado bem
de perto as frotas de porta-
aviões das EUA c da Grfi-Bre-
tanha nas águas do Atlântico
c do Mediterrâneo, e já fi-
zeram um profundo estudo õô-
bre como usá-los.

"Isto, levando em conta a
¦estimativa geralmente aceita
de que 90% do apoio tático
aéreo em todas as hostilidades
sucedidas nos liltimos 20 anos
foram dados por porta-aviões,
deve encorajar um país com
tais aspirações óbvias a cons-
truir porta-aviões", assinala a
introdução de Blackman.

Segundo .Tane's, a União So-
viética tem 50 submarinos nu-
cleares e 350 submarinos con-
venclonais — 123 mais do que
os Estados Unidos.

A frota soviética de subma-
rinos nucleares, diz ainda Ja-
ne's, inclui barcos anti-subma-
rinos e dc outros tipos armados
com foguetes balísticos, e ai-
guns dos submarinos capazes
de lançar foguetes têm seis
lançadores ou mesmo oito.

"O número total de subma-
rinos soviéticos parece ter sido
mantido ou mesmo aumenta-
do", estima a p u b 1 i c a ç ão.
acrescentando que, aparente-
mente, os soviéticos estão con-
centrando esforços para au-
mentar sua frota cie embarca-
ções paramílitares, apresenta-
das como barcos comerciais,
de pesca, hidrográficos e de
pesquisa.
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Governo americano pede
moderação a israelenses

Francis Lara
Especial juini o .il»

írr::ri__«_H«____;::
Artilheiros preparam um joguete de fabricação soviética do tipo utilizado pelos egípcios para ajundar o Eilttth

Washington i AFP-JB i —
Cem certo alarma, os Estados
Unidos pediram moderação á
CTsrasl no caso do dâstróiei*
Kil.irilt, afirmaram fontes diplo-
máticas bem informadas.

O destróier israelense Eilatli
foi afundado sábado, por dois
foguetes disparados por navios
egtpcVos. Segundo Telaviv, o
navio estava fera das águas
territoriais da República Áiabe.
Unida, embora o Cairo afirme
o contrário.

RECEIO

O golpe inesperado sofrido
por Isra/Sl, ao mesmo tempo
que provocou manifestações de
entusiasmo em todo mundo
árabe, ainda, humilhado pela
fulminante derrota na guerra
cios seis dias, semeou temores
nas Capri ais muçulmanas e nu
inundo inteiro, cio uma violenta
e brutal represália.

Os próprios israelenses se en-
carregaram de anunciar isso.
Na têrça-íeira, o jornal Haaretz
afirmou que o Egito "vai pa-
gar muito caro a destruição' do
Ellatli".

O Departamento de Estado
norte-americano, que na se-
gunda-íeira qualificou o inci-
dente de "trágico" c "muito la-
mentável", a b s t e v e-s e cie
acusar um ou outro.

Entretanto, o Secretário de
Estado Dean Rusk, que está re-
cebendo na Capital norte-ame-
ricana o Ministro das Relações
Exteriores de Israel, Abba
Eban, pediu moderação e ao
mesmo tempo, disse que tenta-
ria convencer Ebítn da neces-

sidade de não aplicar repre-
sálias, afirmaram as fontes.

Em particular, os funciona-
lies norte-americanos — se-
gundo a.s fontes — admitiram
que o destróier se encontrava
muito além das águas territo-
riais egípcias c que o ataque
fui lançado premeditadamente
pelas unidades cia RAU.

As fontes assinalaram que oe
circules do Departamento dt
Estado expressaram a mais vi-
va preocupação pela seguranç*.
da VI Frota norte-americana,
estacionada no Mediterrâneo, e
cujas barcos podem se Yer ex-
postos a qualquer momento »,
foguetes soviéticos semelhantes
aos que afundaram o Ellatli.

Para os observadores, a quês-
tão cio Eilalli poderia consti-
ttiir-se no prólogo cie aconte-
cimentos graves, como uma no-
va corrida aca annamentos en-
tre os Estados Unidos e a União
Soviética, especialmente no ter-
reno dos foguetes mar-mar «t
mesmo no dos foguetes antifo-
guetes.

Os círculos dirigentes d*
Washington não têm, ao qu&
parece, a intenção de deixar o
poderio nava] do país exposto *r
surpresas, como ns que acabs,
cie sofrer o Estado de Israel.

Isso, e o desejo de que Israe*
c a RAU não iniciem um nôvo
conflito nos campos de batalha,
com conseqüências imprevisí*
veis, teriam decidido Rusk t,
peciir & Eban moderação, se~
gundo revelaram as mesmas
fontes.

Se lhe oferecerem
consórcios

compare-os
com esta tabela
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Informe JB mi FILME 'APROVADO

Fontes dignas de credito assegu-
ram que o Governo, além de não exe-
cutar a divida das empresas com a Pre-
vidência Social, inclina-se agora a so-
correr com novas injeções de dinheiro
os devedores reca.lcitra.ntes, reincidindo
no erro que foi a marca de tantas a d-
ministrações desastradas neste Pais.

Se não tivesse sido sempre lão ge-
neroso com o dinheiro da Previdência.
Social, o Governo não teria contribuído
paru que chegássemos à situação e»i
que estamos. A divida eleva-se a bilhões
de cruzeiros antigos, é quase incobrável.
Esse dinheiro não pertence a ninguém,
não é das empresas devedoras nem do
Governo; é dinheiro da. Previdência So-
ciai, criminosamente descontado dos tra-
balhadores e' criminosamente escamo-
teado aos cofres públicos. É dinheiro que
deveria estar servindo para equipar hos-
pitais, comprar remédios e equipamen-
tos, pagar a médicos e enfermeiras.

Por um sentimenialismo caoiho, os
Governos condescencleram com os deve-
dores relapsos, não cumprindo o seu da-
ver, que é o de cobrar o que lhe é de-
vido. Cobrar de qualquer modo, exe-
cuiando judicialmente os que não pa-
gam. Os governos acumpliciaram-se,
omitiram-se; o Governo passado omi-
tiu-se e o atual também se omite, na
medida cm que permite que continue-
mos a viver este estado de coisas.

A ofensiva dos caloteiros, enquanto
isto, toma vulto. Agora eles não piei-
team apenas não pagar; querem iam-
bém saquear os cofres públicos direta-
mente, com novos empréstimos, novos
favores, novos privilégios. Se não agir
com firmeza, repelindo a investida, o
Governo acabará engolido por ela. O
Ministério áos Transportes, a SUNAB. o
Banco do Brasil e ouiros órgãos -públicos
já estão sofrendo a ronda; breve toda
a administração estará envolvida, e na-
da garante que a. resistência, ao saque
seja mantida como até agora.

«< * *

Sugestão

Despacho da UPI informa que o
Diretor do Departamento de Pesquisa
Agrícola da Universidade de Michigan
diz que as galinhas deveriam ser enco-
rajadas a pôr ovos sem casca.

De nossa parte, pelo menos, não há
nenhuma objeção.

Telefones

Dando prosseguimento ao seu plano
de expansão, a CTB oferece agora aos
seus assinantes a possibilidade de esco-
lher três tlpcs diferentes de telefone e
oito cores; ainda não há telefones para
todos, mas os que vão receber agora o
seu aparelho já poderão optar.

A Telefônica vai instalar até a pri-
meira quinzena de novembro mais 2 mil
telefones na cidade, e antes do fim do
ano terá atendido a todos os pedidos de
mudança pendentes no Leme, Copacaba-
na, Ipanema, Leblon, Gávea e Barra da
Tijuca — ao todo, 7 mil.

O problema da falta de linhas é um
pouco mais complicado, mas também
está em vias de solução. Já em 196(1 co-
meçaremos a sentir a melhora, mas só
em 69 é que estará eliminada a demora.

Ai será o céu.

Moe<ln
A Casa da Moeda vai iniciar a

cunhagem de moedas de 1, 2 e 5 centa-
vos novos, correspondentes aos antiges
10. 20 e 50 cruzeiros — em aco inoxi-
dável.

Em outro metal, já estão cunhadas
25 milhões de unidades de 10, 20 e 50
centavos novos, equivalentes aos 100,
200 e 500 cruzeiros antigos.

Cobranças

Em Minas o Governo resolveu agir
inteligentemente e já dispensou do pa-
gamento do ICM as exportações de car-
ne de cavalo e jumento, que este ano
representam 1 milhão de dólares em
divisas para o Brasil.

Em São Paulo, no entanto, o Govêr-
no insiste em cobrar 15 per cento sobre
as exportações dos excedentes de milho.
Em conseqüência, ficamos sem condições
de competir no mercado internacional,
porque o nosso preço sobe. A atitude do
Governo paulista não se justifica, por-
que se insiste nela acaba não exportan-
do nada, e aí adeus.

Dri nó

O Ministro das Finanças da Fran-
ça, Sr. jVIiehel Debré, foi operado segun-
ta-íeira última pelo Professor Abulker,
famoso cirurgião que já operou também
o Presidente Charles De Gaulle.

O Professor Abulker íoi assistido
pelo Professor Debré, Presidente da
Academia de Medicina e pai do Minis-
tro das Finanças.

A intervenção cirúrgica desfaz, de-
íinitivamente. as dúvidas que ficaram
no Brasil quando o Sr. Michel Debré
abandonou precipitadamente a reunião
cio FMI no Rio, por motivo de doença.

Fábula
O proprietário do automóvel chapa

10-5B-38, estacionado semana passada
defronte ao Zepelim, em Ipanema, às
2h30m da manhã, foi de repente sur-
preendido com a chegada da Polícia.
Era o Comissário Aporeli, dirigindo
unia operação de reboque.

Havia outros carros lá, mas o co-
missárlo mandou rebocar justamente o
10-58-88. O dono então quis saber por
que:

— É porque é o único que não estáfreado nem engrenado.

De nada valeram os protestos: ocarro foi mesmo para o depósito da Rua
Moura Brasil. No dia seguinte, ao che-
gar lá para pegar a multa e o carro,
surpreendeu-se: encontrou o veículo
aberto, e um sujeito lá dentro. Um
guarda-chuva, novlnho em folha, tinha
desaparecido.

Aquela altura o dono do automóvel
jã estava furioso, mas era apenas o co-méço: no talão de multa estava escrito
que o carro tinha sido rebocado às14h30m (e não de madrugada, como narealidade aconteceu), e que o proprietá-rio estava "ausente" — quando na ver-dade chegou até a discutir com o Co-missário Aporeli.

Lance -livre
Depois de várias crises na Universidade

de Brasília — a mais grave, cm setembro' de 1965, resultando na saida em massa cie
professores —, demitiu-se ontem do cargoo Reitor Laerte Ramos de Carvalho.

O pedido está sendo mantido sob re-
serva até 3 de-novembro, quando será di-vulgado pelo Conselho da Universidade.

O industrial Giulite Coutinho segueamanhã para Gana, onde pretende nego-ciar a venda de vários produtos brasileiros.
Ontem, o Sr. Giulite Coutinho foi chamado
ao Itamarati' pelo Sr. Magalhães Pinto paradiscutir detalhes da viagem.

Moradores da Rua Gomes Carneiro in-formam ao Governo do Estado, por inter-médio desta coluna, que há uma semananáo têm água nem para tomar banho.
Nega o Embaixador Vladimir Murtinho,

Presidente da Comissão de Transferência doItamarati, os rumores de que estão parali-sados por falta de verba os trabalhos aseu cargo. O Itamarati está de marcha ba-tida para Brasília.

O jovem Gutemberg Guarabira Filhonão acabou de ganhar o prendo do Festi-vai da Canção e já está importantíssimo.
Tem secretária, empresário e o resto; com-
plicadíssimo, falar com éle. Chico Buarquede Holanda, apesar do êxito mais antigo émais fácil.

O Embaixador J. O. Meira Pena, quenos primeiros dias de novembro embarca pa-ra assumir seu posto em Israel, autografahoje, a partir das 21 horas, no LAtelicr, seulivro Política Externa — Segurança c Dc-senvolvlmento.

O publicitário Sérgio Sousa opõe umreparo ã nota aqui publicada em dia re-cente, e em que se dizia que êle assumiriaa direção da International Advertising Ser-vice no Brasil. Não é verdade. A IAS con-tinua a ser dirigida pelo Sr. Reginald B.Magrath; quanto ao Sr. Sérgio Sousa, estáno setor de marketing da The Sidney RossCompany.

Sai na próxima semana o I Amiário deArte Visual do Brasil, promoção do Clubede Diretores de Arte, com uma seleção dosmelhores trabalhos publicados em jornais,revistas etc.

O Deputado Paulo Sarasate afinou 800autógrafos no Teatro Jcsé de Alencar, emFortaleza, vendendo seu livro A Constitui-
çno do Brasil ao Alcance de. Todos. O Sr.Paulo Sarasate vai agora a Campina Gran-de e depois a Recife, a convite da PUC.

Chico Buarque de Holanda aderiu aoteatro como autor. Acaba de escrever Rodn\iva, musical em que conta a história deum ídolo de TV que se transforma em viti-ma do próprio sucesso.
O Círculo de Oficiais da Vila Militarhomenageou com um janatr o Tenente-Co-ronel José Bentes, que se desliga da tropapara assumir a Secretaria de Viação deAlagoas. O General José Pinto de AraújoRabelo, Presidente do Circulo Militar d»Vila, saudou o homenageado.
O Deputado Paulo Pinheiro Chagas es-tá planejando instalar uma fábrica de cer-veja em Brasília. O Senador Dlnarte Marizé um dos sócios.
O Sr. Luís Gonzaga do Nascimento eSilva vai receber no próximo dia 30, o títulode sócio-honorário da Associação dos Em-

pregados no Comércio do Rio de Janeiro,em reconhecimento aos serviços prestados àclasse,

O Diretor-Geral do DNER, Sr. EliseuResende, deu instruções à ConstrutoraTriângulo no sentido de que acelere as obrasde construção do trecho Itajaí-Tijucas, emSanta Catarina, de modo a inaugurá-las no
primeiro semestre de 1969. Concluído aquelatrecho, estará vencido o Morro do Boi, comuma redução de 40 quilômetros no percurso,

Passou pelo Rio, vindo de São Paulo eBrasília, o Prefeito de Recife, Sr. AugustoLticena, que velo tentar a liberação de ver-
bas federais e discutir a elaboração do pia-no-diretor da Capital pernambucana, coma assistência do SERPHAU. O Sr. AugustoLucena discutiu também problemas relaclo-
nados com o termo do 'seu mandato, pror-rogado pelo AC-37 para 31 de janeiro d*
1969. Grupos políticos pernambucanos pre-tendem afastar do cargo o Sr. Augusto Lu-
cena a 15 de dezembro próximo, o que estádando margem a uma controvérsia legal
ainda não esclarecida.

Foi adiada slne die a conferência que oSecretário de Economia, Sr. Armando Mas-
carenbas, iria pronunciar hoje, no Clube ds
Engenharia, sobre os Problemas da Integra-
ção Econômica do Estado do Rio e Guana-liara.

íyffiI m^^^^'

Resultado: ficou sem o carro polo Itempo em que esteve depositado, semo guarda-chuva e sem os 45 cruzeirosnovos da multa injusta.

Moral: não deixe o seu carro solto.Use o freio e a engrenagem.

^omissão escolhe 32 filmes
para disputar os prêmios
do lil Festival JB-Mesbla

Dos 75 filmes inscritos par;l o III Festival Brasileiro deCinema Amador JB-Mesbla, a comissão de seleção — fo,--mada pelos críticos e cineastas Alex Viany. Bartô Andra-.eDavi Neves, Maurício Gomes Leite e Wilson Cunha — in-clicou 32 para a apresentação no Cine Paissandu a partirde 6 de novembro.
Depois de examinar todos os filmes inscritos, que vie-ram dc varias partes do Pais. a comissão debateu um cri-""''"' l,ira orientar sua escolha, tendo em seguida feito

oficiais por unanimidade.

Inés Knaut interpreta uma cena dc Liberdade do Fé, um dos concorrentes do Festival JB-Mesbla
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V0CE TEM CASPA?
TRAITAL3 RESOLVE
SEU PROBLEMA!
TRA1TAL3 é
um "shampoo"
anticaspa
da L'0réal
de Paris.
Em 2 ou 3
aplicações.
elimina
radicalmente
a sua caspa.
Use TRAITAL 3 durante 2 ou 3 dias
seguidos e veja o resultado.
Em cada aplicação, lave o cabelo" vezes com"""™1"

a seleção dos 32 concorrente
O CRITÉRIO

Na escolha cios filmes que
participarão do programa ofi-
ciai do III Festival Brasileiro
de Cinema Amador JB, clispu-
tando os prêmios previstos*noregula mento, a comissão de se-
leção orientou seus trabalhos
de acordo com os seguintes
itens:

1 — Levar em conta, além
da qualidade mínima de cada
filme, a sua característica de
representante de uma rep.ião
geográfica brasileira.

2 — Considerar não ape-
nas o nível qualitativo cie caria
filme, mas também sua impor-
tância como representante dc
uma tendência estético, cie um
pensamento, de uma expressão
cinematográfica ou de um mo-
vimento artístico.

— Equilibrai- o resultado
final obtido pelo concorrente
com a sua idade e com o.s meios
de que dispôs para a realiza-
ção do filme.

— Escolher representantes
ae todos os gêneros inscritos
para a competição (ficção, cio-
cumentárlo, comedia, desenho
animado, íilme experimental
etc).

— Indicar filmes que. cieuma. forma ou de outra, repre-
sesntem uma procura de es.
pressão nova, dentro dos qua-dros do cinema amador.
OS SELECIONADOS

Dentro do critério estabeleci-
do, a comissão selecionou os se-
Kuinles filmes para o III Pes-
tival Brasileiro do Cinema
Amador JB-Mesbla:

GUANABARA — João For-
miga (de Nelson Lontra Cos-
ta); Noivado (Ecinei Célio Sil-
vestre); Bahia à Vista (Bruno

Barreto); No Caos Está Con-
lido o Germe de uma Nota Or-
dem iZéiio Alvc.s Pinto); Trai-
ler (José Carlos Avelar); Um
Camaleon Vulgaris no Jardim
cias Um belíferas «Francis co
Edua rdo D r e u x i: Prólotto
(Paulo Alberto Soares); Oara-
;iicula-.fi iücinação 'Osvaldo
Sargentelli Pilho): Por um Sol-
dado Morlo (Nelson Cariei-
re.s); Um por Cento (Lúcio
Sattamini e Luís Carlos Gar-
cia); Dom Quixole (Haroldo
Marinho Barbosa): Quarta Pa-
ie.de (Mareei de Paolii; Mo-
menlo (José Eduardo Alcazar);
Xaréu (Luts Fernando Gracá
Melo): Fundão Ano 20 (Júlio
César de Miranda); Primeira,
Experiência (João Ribeiro ); ORoteiro do Gravador (Silvio
Lana); Cansa-te Nobremente
£¦ í 1 Vi a Ferreira); Telenovela
'Osvaldo Caladeira); Um Mer-
cado, um Mercado de Peixes'Júlio Graber); Atitude-Nova
Vida. 'Pedro Jorse Cunha); AFalência 'Ronaldo Duarte)

SÃO PAULO — Liberdade ãe
Pé 'Eduardo Lunardelli); Três
ãe Sargttário 'Manuel Valen-
ça); Opccío (Lívlo C i n t r a) jOcorrência Número S-12/li? (Jo-
te Rubens Siqueira) .

MINAS GERAIS — A Feda
(Luís Alberto Sartori); A Mesa
(Túlio Marques II).

BRASÍLIA — Sara (.Paulo
Tourinho).

RIO GRANDO DO SUL —
Uma. Sensação cie Frio Surpre-
endente (Antônio Carlos Tex-
tor).

ALAGOAS — Infração (Fer-
nando Antônio Araújo).

ESPÍRITO SANTO — Alio G
íe Agresiõn (Antônio Carlos
Neves».

Da primeira vez, TRAITAL 3 solta
a caspa ™ „ —•™„. „__
segunda, solta a caspa do cabelo.
Fazendo assim durante 2 ou 3
dias, sua caspa
desaparecerá.
Portanto, siga i
conselho de ami
substitua seu"shampoo"

Encontro de Arte Sacra vai
estudar arquitetura para
igrejas segundo a liturgia

Para estudar a nova estruturação das igrejas — cons-truçao e arrumação no interior do temnlo -— em face darenovação litúrgica conciliar, vão se reunir as várias cc-missões no I Encontro Nacional de Arte Sacra de 1 ° a 5de novembro, na Casa de Nossa Senhora da Paz em lua'-nema. '
O Encontro debaterá o seguinte temário: Teologia doTempo; Elemento Cultural Brasileiro (análise da sensibi-lidade artística do brasileiro): Organização do Espaço Sa-grado, subdividido em Programa e Localização do Temploe Peças Essenciais do Templo; e Caminhos'da Arte SacraContemporânea.

COMEÇO

ií s »

da L'Gréal de Paris.
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Segundo o Cônego AmaroCavalcanti, Subsecretário deLiturgia da Conferência do.sBispos, o I Encontro Nacional
de Arte Sacra vai iniciar umtrabalho que "esteve muito de-íiciente até agora". Por outro
lado, a renovação da Liturgia
propôs uma configuração nova
da arte. Desta forma, torna-se
necessário modificar as igre-
jas existentes para que se
adaptem ás exigências do Con-
cilio. Contudo, as igrejas auti-
gas precisam ser conservadas,

por serem um patrimônio bis-tórico.
— A celebração renovada dsmissa e da distribuição dos Sa-cramentos supõe agora umareestruturação do templo, co-mo o altar, o ambom (lutar

onde se processa a Liturgiada Palavra, isto é, as leituras),a cadeira do celebrante, e oespaço para os processionais,
para que as pessoas que ofi-ciam atos litúrgicos sejam me-lhor percebidas pelos fiéis, tan-to na Liturgia da Palavra,
quanto na Liturgia Eucaristica— esclareceu o Cônego Amaro.

ÁBP faz Caffarei
sente frio
ao chegar

curso para
contatos

A Associação Brasileira dePropaganda realizará a partirde 7 de novembro o primeirocurso de técnica cie vciculação
destinado especificamente puracontatos de publicidade.

O curso, que durará dois me-
ses. é iniciativa do Clube cieContatos de Veículos de Publi-
cidade da Guanabara e estasendo coordenado pelo Centro
de Administração de Pessoal de
Empresas. As matrículas estãoabertas na ABP. á Avenida Rio
Branco, 14 — 17.° andar.

DANUSA LEÃO VAI DIRIGIR NA EUROPA
XJM "FASHION BUREAU"
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Embarcando 
yeh Air France, Danusa Leão, que reside há muitos anos va Europa, «oi dirigir em Londres e Paris o "Fashion Bureau"

íf- •!.- e Exposição Modas. A a jota, Danusa Leão entre-os Srs. Júlio Maria de Carvalho e Sá — Diretor Superintendente Lui-mano iouza — Ihretor de Relações Públicas e Henrique Coelho — responsável pelo setor Modas desta organização.

O ator espanhol José Maria
Caffarel, que participará do íil-
me The Face of live. uma pro-dução hispano-americana queestá sendo rodada no Rio e queterá cenas tomadas também na.
Amazônia, chegou na manhã
cie ontem ao Rio. tendo lamen-
tado ao desembarcar no Ga-leão o tempo frio c chuvoso,
pois em Roma havia sol.

Caffarel explicou que viverá
o papel de um homem de 40anos apaixonado por Eva —
uma mulher — Tarzã das sei-
vas da Amazônia —. disputan-
do seu amor com Robert Wal-
ker. Deverá ficar no Brasil duaasemanas, mas se o diretor Juán
Esfrelrich confirmar a realização
de uma produção hispano-bra-
sileira poderá prolongar sua
permanência no Rio.

A.

Este ano
tem Rua de
nome Noel

Detalhes para a' realização da
já tradicional feira Uma Rua

. Chamada Noel foram acertados
na reunião do Clube das Se-
nboras do Brasil, efetuada na
sede do Botafogo. Os assuntos
tratados diziam respeito á or-
ganização da feira e às normas
para inscrições.

A feira Uma Rua Chamada
Noel, que conta eom a partici-
ção de dezenas de instituições
filantrópicas, terá lugar de 7
a II de dezembro, na Rua Jar-
dim Botânico — Parque La-
je — sendo promovida peloClube das Senhoras do Brasil e
VI Serviço Social Regional da
Lagoa. A instalação está mar-
cada para as 20h30m do
dia 7 de dezembro, com a pre-sença do Papai Noel da Cidade
e altas autoridades.

Os resultados obtidos com as
vendas dos stands e com os
ingressos reverterão em benefi-
cio da.s obras assistência is rea-
lizsdas pelas entidades parti-cipantes.
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Washington (AFP-JB) —
Os observadores diplomátl-
cos asseguraram ontem que
o Presidente Lynclon John-
son suspenderá o.s bombar-
deiós- do Vietname cio Nor-
te no fim dêsle ano em con-
seqüência da pressão cada

¦ vez maior que esta sofrendo
da opinião pública mundial
•e de grande parcela de
norte-americanos.

Segundo estes observado-
res, o Chefe de Estado nor-

-te-americano está arrasado
com as criticas e pressões
do estrangeiro e exasperado
com as observações dos con-
gressistas e militares dos
EUA partidários da paz. Por
isso, acrescentam, Johnson
pretende suspender o bom-
bardeio para obrigar o Go-
¦vêrno de Hanói a tomar

mna posição que também
possa ser considerada um
ato de desescalada.

PLANO

O piano do Presidente
Johnson consiste em decre-
tar uma pausa nos bombar-
deios nas proximidades do
Natal, que seria prolongada
além do Ano Nôvo c até a
festa do Tet (ano novo bu-
dista).

O.s Chefes de Estudo-
Maior dos EUA, no entau-
to, continuam se opondo
formalmente a qualquer dl-
minulção da Intensidade da
guerra aérea, a qual, segun-
do ê!es, torna-se cada vez
mais proveitosa c está crian-
do consideráveis problemas
ao envio de homens e mate-
rial para o Sul.

Acredita-se, segundo tou-
tes bem Informadas, que o
Chefe de Estado norte-ame-
ricano descia apaziguar
atualmente os temores do
Alto Comando, autorizando
a Força Aérea a atacar no-
vos objetivos.

Os alvos preferidos dos
militares norte-americanos
figuram numa extensa lista
entregue ao Presidente Lyn-
don Johnson há algum tem-
po, Nas últimas semano»,
regularmente, os jatos dos
EUA bombardeiam objetivos
considerados de grande im-
portfineia estratégica. On-
tem, por exemplo, a Força
Aérea atacou pela primeira
rsz a mais importante base
aérea do Vietname do Nor-
te, em Puhuc Yen, a menos
de 30 quilômetros a Nordes-
te de Hanói.

Militares fazem mais Deputados
" Saigon (UPI-JB) — Os can-
didatos militares conseguiram

,,o maior número de votos nas
eleições pnru a Câmara cie

'Deputados do Vietname tio
Sul mas não terão a maioria
absoluta, segundo fontes oíi-
ciais do Governo sul-vletna-

• mita.
Acredita-se que os militares

' conseguirão um terço da íutii-
..ra Câmara, cabendo as caciei-

ras restantes a alguns budis-
tas liderados pelo Venerável
Tri Quang e a políticos até
agora desconhecidos em Sai-
gon.

Porta-vozes do Venerável Tri
Quang voltaram a ameaçar o
Governo com novos suicídios a
menos que ns autoridades su!-
vietnamitas devolvam as cin-
zas cia monja budista que se
suicidou esta semana ent pro-' 
testo contra o Presidente ciei-
to Van Tliieu.

Cerca de SO bonzos c mon-
jas dirigiram-se ao QG da Po-
lícia, ontem à, tarde, para exi-
gir os restos da monja morta.
Os manifestantes receberam a
informação de que não recebe-
riam os despojos da morta,
sendo obrigados a se retirarem

por um choque dn Policia ar-
macio de cassetetes e bombas
de gás lacrimogêneo.

O cadáver da monja foi re-
colhido pelos policiais logo
apôs o suicídio, com a infor-
mação de que o Governo não
permitiria a realização de um
funeral solene. Este íoi o ter-
ceiro suicídio que os seguido-
res do Venerável Tri Quang
praticam desde que se iniciou
a campanha contra o reconhe-
cimento dado pelo Governo a
um grupo budista moderado
como a Igreja-Mãe úo Vietnã-
me do Sul.

Leia Editorial "Os Pacifistas''
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Johnson cede à pressão e vai suspender
MOMENTO DE PAI Mirfu. un

bombardeios

Em Con Thien, as tropos norte-americanas estão à beira da estufa duvido aos ataques dos viets

EUA atacam maior base de Hanói
Salgou (UPI-AFP-JB) — A

base aérea norte-vietnamita
de Phuc Yen, a maior e mais
bem protegida do Vietname do
Norttí, íoi parcialmente des-
truida ontem por um ataque
aéreo conjunto de aviões da
Força Aérea, Marinha e Cor-
310 de Fuzileiros Navais dos
EUA, anunciou um porta-voz,
do QG norte-americano em
Saigon.

A Rádio de Hanói disse que
os Migs e a artilharia antiaé-
rea norte-vietnamita consegui-
ram derrubar nove aviões nor-
te-americanos: cinco sobre
Hanói, dois sobre a base dc
Phuc Yen e dois cm Haiphong.
A base norte-vietnamita Íoi
defendida por canhões anti-
aéreos, foguetes e aviões.

ESCALADA

Após o bombardeio de Phuc
Yen, apenas o r.eroporto in-
ternaelonal de Gia Lam, cm
Hanói, permanece na lista de
alvos proibidos aos pilotos
norte-americanos. Segundo o
relatório do QG norte-ameri-
cano em Saigon, o.s pilotos dos
EUA abateram um ou dois ja-

tos norte-vietnamitas que ten-
taram levantar vóo para con-
tra-atacar os aviões america-
nos.

A importância da operação
fèz com que o QG norte-ame-
ricano abandonasse sua habi-
tual espera de 24 horas para
anunciar a ofensiva contra
Plmc Yen. Em Washington, o
Pentágono justificou o ataque
como conseqüência do recente
e significativo aumento da ati-
viclade dos caças Migs e ao
maior perigo que passaram a
representar para os jatos dos
EUA.

VIOLÊNCIA

O choque ocorrido na estra-
da nacional número um, entre
Tam Ky e Hoi An, causou 15
mortos e 17 feridos entre os
norte-americanos e 48 norte-
vietnamitas mortos. As bai-
xas dos EUA pertencem à 1.»
Divisão de Cavalaria.

Os supetrbombardeiros B-52
atacaram ontem as posições
norte-vietnamitas na Zona
Desmilitarizada, a 5 quilóme-
tros a nordeste do campo de-
íendido pelos marines em Con

Thiem. Os B-52 atacaram
instalações inimigas d« artl-
lharia antiaérea, parques 'de
caminhões e posições de armas
automáticas.

ENGANO

Helicópteros norte-america-
nos armados para dar apoio
ás tropas de terra, metralha-
ram por engano duas aldeias
sul-vietnamitas no Delta do
Mekong, matando 17 civis e
ferindo 23, segundo um porta-
voz, militar norte-americano.

Um informante norte-ame-
ricano declarou que, devido a
escuridão, os artilheiros dos
helicópteros não viram as duas
aldeias escondidas atrás de al-
gumas árvores onde franco-
atiradores do Vietcoilg fusti-
gavam uma unidade sul-viet-
na mita.

Os helicópteros íoram cha-
mados pelo comandante das
tropas sul-vietnamitas mas as
autoridades norte-americanas,
até -o momento, não divulga-
ram os motivos pelos quais os
sul-vietnamitas não localiza-
ram com precisão a posição
dos viets.

Guerra é passatempo em Haiphong
Joseph Cabanes

Especial pnra o JB

Haiphong (AFP-JB) — Os
marinheiros estrangeiros que
fazem escala no porto dc Hai-
phong. em lugar de sair para
pândegas — coisa bastante di-
íícll. aliás — instalam-se no
tombadilho de seus navios e
com as costas apoiadas
contra um rolo de lona, obser-
vam a batalha que se desen-
rola sobre suas cabeças.

Por um lado, os caça-bom-
bardeiros nor te -americanos
que, aparecendo vindos do G01-
fo de Tonquin, vê n bombar-
dear, a poucos quilômetros do
cc-ís, as vias de saída de Hai-
phong; por outro, as rampas
de lançamento de projéteis c
as baterias da defesa centra
aviões (DCA) norte-vletnaml-
tas.

Os marinheiros contam os
disparos e discutem quando
não estão de acordo, sem pen-
sar qtie. de improviso, podem
encontrar-se, não à frente de
uma batalha, mas no coração
de uma guerra que pode ultra-
passar os limites deste pedaço
de céu, no Vietname do Norte.

Para isto, bastará, que tini
dos aviões, atingido por um
projétil, caia sobre uni dos na-
vias chineses ou soviéticos que
descarregam suas mercadorias,
ou que uma bomba cala, por
engano, sobre alguns deles.
A catástrofe seria de conse-
qüências imprevisíveis.

Tem-se a impresáo de que
isto pode ocorrer em qualquer
das incursões que a aviação
norte-americana realiza.

£ incrível que nada disso te-
nha ainda acontecido quando
se vê um único cais neste pe-
queno porto fluvial c a quan-
titlade d<; ccças-bombardeiros
qr.e surgem do céu e a quan-
tidado de granadas e fogue-
tes que os recebem. ,

Há meses, oa Incursores eram
menos numerosos e se aproxi-
mavam mais do porto.

Agora, pelo que se pode apre-
ciar. os pilotos norte-america-
nos parecem efetuar um des-
vio para não voar diretamen-
te sobre os poucas hectares do
porto e sempre passam a gran-
de eltura.

Os norte-vietnamitas não
instalaram canhões antiaéreos
no porto. Os navios que atra-
cam em Haipong são. cm ge-
ral, chineses, soviéticos, polo-
neses e mais esporadicamente
gregos, italianos e ingleses.

No entanto, todos os mar!-
nheiros parecem estar acostu-
mados à batalha de Haiphong.

Antes de penetrarem nas
águas lamacentas de Cua Cam,
a emboradura que conduz a
Haiphong. já há uma cerimônia
prévia. Os aviões e navios da
Sétima Frota dos Estados Uni-
dos aproximam-se dos navios
para reconhecê-los, examina-
los, fazendo, sem dúvida, uma
contabilidade muito precisa.

O Seatnen's Club de Haiphong,
clube <ios marinheiros, conta
com um pequeno museu. Ali,
ao lado dos pedaços metálicos
de aviões, são exibidas fotos
que mostram o que as legen-
das definem como provocações
aos navios.

Algumas dessas fotos regis-
tram, desde a popa de um na-
vio soviético, à passagem de
um avião norte-americano que
voa rasante às ondas, até ca-
b.is presos no casco do um car-
gueiro.

Entre as incursões, os mar'.-
nheiros véni ver as ictos e
cie.poís vão ao bar beber cer-
veja e aguardente de arroz, ou
comprar lembranças típicas na
loja vizinha.

Os marinheiros não saem
nu-.iea ria zona portuária.

Aí exiíte um barbeiro, um
sapateiro, um alfaiate, cujos
preços são anunciados em dó-
lares em Hong-Kong, ou cm
dólares, simplesmente.

Os soviéticas, gigantes ver-
melhos de Vladivostok ou do
Báitico. ücam olhando os bar-
cos á vela que passam roçan-
do os cascos dos navios.

Os chineses decoram a par-
te central de seus navios, re-
luzentas de limpeza, com gran-
des bandeiras vermelhas que
reproduzem pensamentos de
Mao Tsé-tung.

Outros cargueiros, os oeiden-
tais, velhos e salpicados de
pintura, parecendo até canvu-
fiados, têm tripulação mista de
negros, malaios, espanhóis e
chineses de Hong-Kong.

A vestimenta desordenada
deles contrasta com o rigor
dos chineses comunistas, todos
vestidos de azul e que exibem
gorros até as orelhas.

Enquanto isto. gruas flutuan-
tes e longas filas de estivado-
res vietnamitas descarregam
mercadorias ou carregam cát-
xss de conservas de frutas, des-
tlnadas aos armazéns das ca-
pitais socialistas, cestos com
patos que terminarão nos bo-
liches de Hong-Kong, artigos
de pequena indústria que aju-
dam o Vietname do Norte na
exportação.

Sobre o cais, enormes caixas
recétn-.descarregadas dos na-
víjS têm inscrições que Iem-
brani a ajuda dos paises sócia-
1'stas ro Vietname do Norte.
Os caixotes estão agrupados
pnr toda parte e entre suas fi-
loiras circulam pequenos tra-
tores.

Marcha prejudica busca da paz
Louis Casseis

Especial parn o JU

¦\V3<Iiiii<r_;o.n (UPI-JB)'— O
jr.iicr prejuízo p.ira a causa
da paz"foi infligido pela de-
mqhstraçfio contra a guerra em
frente ao edifício do Pentá-
geno. A maior parte da popu-
laçáo americana continuará, a
considerar a .manifestação co-
mo tuna tentativa de assalto às
portes do Pentágono par uma
malta de desordeiras cabeludos.

Na realidade houve dua.s ma-
nlfèstações contra a guerra na
Capital c cies nada tinham em
comum: uma correu no Lin-
coln Memorial na tardinha de
f.lbado, outra, às quatro horas
da mesmo dia, cm frente' ao
edifício do Pentágono.

A primeira contou com apre-
sehça de 55 mil pessoas, a
maioria das quais bem vestidas,
limpas e bem comportadas. A
outra foi uma manifestação de
vioiência, feia e desordeira,
contando com apenas mil pes-
soas, a maior parte das quais
parecia vir do mundo dos hip-
l>'.cs, barbado, de botinas pesa-
das c pouco amigo do banho.

Pode-se discordar com as dis-
cursos feitos no Lincoln Mimo-

rial, pedindo que os Estados
Unidos se retirem da guerra
do Vietname. sem' liíítu- a na-
gceiaç.ccs ou salvar o .seu pres-
tígio. Mas nenhuma pessoa da
bam senso e Julgamento pode-
ria chamar a multidão de um
bando de malucos ou íaiiá ticos
vietnamitas. Era composta de
jovens americanos' beni' postos,
vindas em ônibus .alugados -cie
centenas de- universidades e
coió^ioí dos Estados Ünid':s, cie
Leste a baste, ¦ de ¦ tão longe
quanto a Califórnia e o .Texas.

Não pareciam partlçularmen-
te agressivos quanto eo Píntã-
igono. Cantavam canções po-
jmlares, tiravam fotografias uns
dos outros e saudavam seus
velhos amigos.

Mas a marcha se hifurcou,
mais de trinta mil pessoas
abaudonando-a para voltarem
a suas casos, parecendo que
uma vasta maioria queria uma
manifestação ordeira. .

Mas várias centenas deles,
evidentemente obdecendo a um
plano preest-abelecido, separa-
ram-se da multidão e irrompe-
ram pelos terrenos do Pentá-

peno na direção de sua entra-
tia principal, onne autoridades
civis e aPolicid, Militar esta-
vam de guarda.

E então começou o tumulto.
C'.;oquf.ss, prisões, golpes cie
cassetete, barulho e confusão.
O quo se conta nos jornais e
o que se vé na televisão mal
cá yara coutar história — que
jamais será contada por intei-
ro porque nenhum jornal ou
es;r.ç:".o de televisão familiar
ouiaria usar ou repetir a lin-
guagem rude dos "pacifistas"
para com as tropas silenciosas
e cansadas, as comissários de
¦polícia que agüentavam o piso
dos assaltos. Jornalistas endu-
recidos a qualquer espetáculo
sentiam-se abalados pelas ob-
cenidades que ouviam.

E o efeito foi tal que a rui-
dosa manifestação, cocn todo o
seu mau gosto, outra coisa não
fèz sw.ão fortalecer o Governo
perante a opinião pública, que
ultimamente, através dos in-
quéritos Gallup c outros, vi-
«ha se mostrando desfavorável
à política de Washington quan-
to'ao Vietname.

equim
o rei
aulas

o aas
na China

Hong-Kong tUPI-JB) — O Diário do Povo, porta-
voz do Governo chinês, publicou ontem ordens para que
todas as escolas, primárias, secundárias -a superiores, rei-
nlciem imediatamente suas aulas, interrompidas pela
Revolução Cultural para a preparação dos guardas ver-
melhos.

O jornal traçou as linhas gerais da nova politica
educativa da China Popular, que insistirá no estudo da
luta de classes, da Revolução e dos pensamentos do
Presidente Mao Tsé-tung. Igualmente foi ordenado nos
pais eme "cooperem com as escolas" no cumprimento da
nova politica.

O editorial do Diário do Povo, divulgado pela Rádio
de Pequim, é intitulado: As escolas primárias, secunda-
rias e superiores devem reiniciar suas aula... e fazer a.
Revolução.

"Esta é uma necessidade urgente da nova etapa cie
desenvolvimento da Revolução Cultural, afirma o edito-
rial, pois os guardas vermelhos e outros estudantes ne-
cessitam abandonar a etapa de suspensão das aulas para
íazer a Revolução a fim de entrarem na fase de reinte-
rração escolar para desenvolver a luta revolucionária."

URSS não quer agravar
suas relações com Mao

Jean Rafaelli.
Especial para o jl!

Moscou (AFP-JB) — A três semanas do 7 de novembro,
os observadores em Moscou estão convencidos de que os di-
rigentes soviéticos não se servirão das comemorações do cin-
qüentenário para agravar a tensão com a China.

Admitem eles que qualquer agravamento da tensão en-
tre Moscou c Pequim, por ocasião dessas festas, se se regis-
trar, se deverá unicamente á iniciativa dos chineses.

O envio de um convite (não nominal) aos dirigentes chi-
neses para que tomem parte do cinqüentenário é uma pro-
va cie suas intenções conciliadoras.

A ética das relações entre os Partidos Comunistas, mes-
mo no eslado em que se encontram as relações dos Partidas
da China e da URSS, e sobretudo a obrigação para os so-
viéticos de não fazer o jogo dos chineses, impuseram o en-
vio do convite.

Mos, ao que parece, a decisão foi tomada depois de
muita discussão.

Segundo fontes bem informadas, se os dirigentes alba-
neses devolveram o convite, a resposta dos chineses, ao
que parece, "ainda não chegou a Moscou".

O desejo de conservar a consciência tranqüila em íac.ft
da China explicaria também um certo grau de atenção que
se comprova há algumas semanas, nos ataques antichineses
pela imprensa e em discursos oficiais.

O mais significativo é a, quase certeza — compartilha-
da ao mesmo tempo pelas fontes soviéticas e os circulas da,
Europa Oriental ou comunistas ocidentais — de que nenhu-
ma conferência, geral ou limitada, que possa tomar um cará-
ter antichinês, aerA, organizada em Moscou por ocasião da,
pre.sença das delegações que representam a quase totalida-
de dos Partidos Comunistas.

CONTATOS

Entretanto, esses círculos admitem que numerosos con-
tatos bi e multilaterais se realizarão entre as delegações,
com a participação freqüente de dirigentes sovjéticos.

Todavia, insiste-se no fato de que o objetivo da viagem
dessas delegações a Moscou, convidadas pelos soviéticos, è
a sua presença na Capital soviética por ocasião do cinqüen-
teuário.

A organização súbita de uma conferência improvisada,
seria considerada como um golpe baixo. As garantias dadas
peios soviéticos permitem excluir a paísibilidade de convo-
car uma conferência desse tipo.

Duvida-se também que algum texto — ainda ciue nas
termos mais prudentes — possa ser sancionado pelos re-
presentantes do movimento comunista internacional.

Restam as possíveis in*c'" 'vr.s rtvnssrs. que se temem
por duas razões:

li — o hábito adquirido pelos chineses de. sancionar —
como já se comprovou em dua.s oportunidades —, com um
gesto que Moscou considera dc provocação, os aconteci-
mentos especiais: a bomba atômica, ciue explodiu em outu-
bro de 1964, no dia seguinte á destituição de Nikita Kruschev;
e a. bomba de hidrogênio, provada dia 17 de junho de 1967,
no momento em que o Primeiro-Ministro Alexei Kossiguin
visitava pela primeira vez as Estados Unidos;

2> — certas ameaças expressas num passado longínquo
e próximo por funcionários chineses e pela rádio e imprensa
de Pequim, prometendo surpresas sombrias aos soviéticos,
inclusive a "descida ao túmulo", caso os "revisionistas sovié-
ticos" organizem um acontecimento relevante antichinês.

A referência de 13 de outubro do Primeiro-Ministro Chu
En-lai, que definiu as festas do cinqüentenário como um
"sinistro cnmplot anti-revolucionário", leva a pensar que os
chineses acreditam que os atos estarão dirigidos contra eles.

Em face desses presságios, os círculos soviéticos infor-
mados e a população reagem de maneira sensivelmente di-
ferente.

PC albanês é o único
que defende chineses

Francis Lara
Especial para o JB

Washington (AFP-JB) — O Partido Comunista albanês
ó o único partido pró-chinês no poder, que tomou pública,
sua adesão a Pequim, segundo especialistas em assuntos chi-
neses da Capital norte-americana.

O total de partidos comunistas que aprovaram a linha
de Mao Tsé-tung é de 47 em todo o mundo. Por outro lado. a
Albânia é o único país — fora da China em que um partido
maoísta exerce o Govêmo.

O Panorama na América Latina, segundo os peritos, é o
seguinte:

Argentina: apesar da adesão a Mao de vários grupos
trotsklstas, apenas o Partido Comunista de Vanguarda se ma-
nifesta oficialmente seguidor da linha de Pequim.

Bolívia: a linha de Pequim foi adotada por duas frações
do Partido Comunista boliviano: a mais importante, é o Par-
tido Comunista da Bolívia.

Brasil: a representação da linha chinesa está em mãos
de um Partido formalmente organizado, o Partido Comunista
do Brasil, que tem cerca de mil membros.

Canadá: o movimento operário progressista edita um jor-
nal, Priijrrcssive Workcr, cuja tiragem é de 1500 exemplares.

Colômbia: os comunistas colombianos pró-chineses não
superaram ainda a etapa dos rótulos.

Chile: o Partido Comunista Revolucionário, fração do Par-
tido Comunista Chileno.

Equador: ainda que numericamente insignificante, o Par-
tido Comunista marxlsta-leninista publicou durante vários
mes.-s um Jornal.

Estados Unidos: três grupos manifestaram de algum mo-
do. em diferentes oportunidades, sua adesão a Pequim: o gru-
po Martelo e Aço, o Grupo Trabalhista Progressista, e o Co-
mité Especial para o Estabelecimento do Marxismo-Leninismo.

Haiti: sabe-se da existência do Partido Operário de Haiti
que segundo a Rádio de Pequim, em duas oportunidades procla-
mou seu "emocionado apoio" ao "fraterno" Partido Comu-
nlsta chinês.

Peru: em 1966. o Partido Comunista Peruano — que ade-
rira á linha de Pequim em fins de 1964 — é talvez o único
Partido filochinês na América Latina tão bem organizado
como o que serve à linha soviética.

República Dominicana: um pequeno grupo, o Movimento
Popular Dominicano, arvora a bandeira de Pequim; entretan-
to, não pôde ser aceito nas fileiras consiitucionalistas do Co-
ronel Francisco Caarnano Deno, durante a guerra civil áo.
1965.

Uruguai: vários grupos minúsculos, do.s quais o mais im-
portante é o Movimento Revolucionário de Esquerda.
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Governo regulamenta operações

para atender o crédito rural
O Bíuico Central divulgou on-

tem as Circulares 89 c 100, tra-

tantlo a segunda da regula-

mentação da Resolução 69, de

22 de setembro de 1967, que
dispõe aòbrc a aplicação de

.10% do valor total dos depó-
sitos da rede bancária em ope-
rações de crédito rural.

De acordo com a Circular
100, as operações dc crédito
rural contratadas com produ-
tores ou cooperativas terão de
uo-r realizadas à taxa de ju-
res não superior a 12':» ao ano,
acrescida de comissão de fis-
calização de até 2% ao ano,
elevável até fi<7 anuais. A Cir-
cular 99 classifica contábil-
mente as Obrigações do Te-
.souro adquiridas em março
último,

AS CIRCULARES

São as seguintes, na inte-

gra, as Circulares baixadas
pelo Banco Central:

CIRCULAR N.o 99

E.tr.l-elecimentoi Bancários

Dí acordo com deliberação dst
Diretoria, em fc-e^áo de lí> de o\i-
tu bro de 1967, comunicamos que
ss Obrigações tio Tesouro Nacional
— Tipo Reajustav«li adquiridas
cm cci.formkt.idc com as normas
consubstanciadas na Circular
n.° 83. de 31 de março de 1967,
deste Banco Central, deverão ser
contabilizadas no Ativo Dlsponí-
vei, sob a rubrica "Outras lüspé-
cies".

CIRCULAR N.o 100

Aos Estabelecimentos Bancário-.:

Para cumprimento do disposto
ra Resolução n.° 69, de 22-9-67,
transmitimos os seguintes eicla-
recimentos e recomendações:

1) sò serílo admitidas <i enqun-
dramento as operações:

1) que forem realizadas is taxa»
de Juros e comissões estabelecidas
no item VII da mencionada Re-
solução, osclar-ecido que, no enao
de empréstimos a cooperativas
de produtores rurais, para repasso
aos seus associados, levar-íe-A em
conta, para a determinação da
taxa de comissão, o valor dos cré-
dites individuais que fizerem aos
mesmos;

II) que forem contratadas atra-
ves dos Instrumentos criados peia
Lel n.o 493, de 30-0-37, e pelo De-
ereto-Lel n.° 107, dí l-í-2-67, com
estrita observância do disposto no
artigo o.0 do mencionado Decreto-
Lel n.o 167:

III) que, no seu dcíerimemo,
tenham sido observados os seguin-
tes princípios;

ai Idoneidade do mutuário, apu-
rada através de registro cadastral,
obrigatoriamente existente Junto
ao órgão financiador;

b) vlneulaçao do crédito a or-
çnmento especifico da atividade
ou aquisição financiada;

c) íiscallsaefio obrigatória pelo
menos uma vez no curso do em-
préstlmo, que poderá ser delegada
a Instituição de assistência técni-
ca dc reconhecida reputação;

d) adequação, suficiência c opor-
tunidade do crédito;

e) liberação do crédito em fun-
ção das necessidades e fixação de
prazo para o reembolso em slncro-
nia com cs ciclos de produçfto e
comercialização normal dos bens
produzidos.

2) Nas operações de comerciall-
Kaçfi.o, contratadas com os produ-
tores ou suas cooperativas — cujos
títulos não deverão ter prazo su-
iperior a 120 dias — n-dtnltlr-se-ft
que os Juros e comissões sejam
cobrados antecipadamente, sob a
forma de desconto, dispensado o
cumprimento das exigências cons-
tantes das letras "b" e "c" do
item acima, *sclareckio, aluda,
quando se tratar de títulos relatl-
vos à comercialização de bovinos,
que somente uerilo admitidos
aqueles em que figure como nd-

m
ifr_èi__Ml __¦§_*

Recortifâ em qualquer de nossas.
Agências, o Fundo de Garantia
de Tempo de Serviço.
Rápido. Cômodo, Direlo no Caixa.

Élnco mercantil de ÍHinas Gerais,SA
um banco otimista

1̂ RH jÉ Política
|9 MtfSI Wk Economia
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A venda hoje
The Economist

Edição quinctnil «m espanhol

NESTE ÚLTIMO NÚMERO
ENTRE OUTROS, DESTACAMOS

¦ OS SEGUINTES ARTIGOS;

CARRERA ARMAMENTISTA
BRASIL: ENFRENTAMIENTO DEL FRENTE
"CHE" GUEVARA: SU ÚLTIMO ARTÍCOLO

Número avulso: NCr$ 1,80

Assinaturas • Informações:

ÜBRIS AGÊNCIA LITERÁRIA S/A
Rua Gonçalves Dias, 64 2.* and.

Rio de Janeiro —Tel.: 22-7479

cuirente frigorífico ou Indústria
de abate.

3) Alem das operações relacto-
nadas com a atividade pesqueira,
mencionadas no parágrafo único»
do artigo 18, do Decreto-Lei nume-
ro 221, de 28-2-67, consideram-se
para os efeitos do (iuc dlspOe a
Hesoluçtlo n.° 69, como operações
de crédito rural, conforme define
o artigo 11 do Decreto n." 38 230,
de 10-5-C6, as abaixo caracterisa-
das:

a) Custeio — as destinadas ao
suprimento de capital de trabalho
pivr-a atender à.s seguin tea atiVi-
diules:

agrícola: despesas normais do
olfllo produtivo abrangendo todos
o.> encargos, desde o preparo das
terras até o beneflciamento pri-
márlo da produção obtida e _seu
mm&zeiifttwetivO no imóvel rural,
Inclusive, Estende-se, ainda, oo
Atendimento de despesas com a
«xtraçfio de produtos vegetais efi-
pontúneos e seu preparo primário.
Admissível, oufcrosslm, o financia»
mento isolado para aquisição de
mudas, sementes, corretivos do
solo, defensivos e outros bens quo
integram o custeio de produção.

pecuário: quando destinadas
a qualquer despesa normal da ex-
piorarão no período considerado,
¦admissível, igualmente, o finan-
ciamento isolado d? bens compo-
n-entos do respectivo custeio, In-
cluslve para a atiuislçSo de sc-1,
arame, forragens, rações, concen-
irados minerais, sêm-cn, hormò-
nios, produtos de tu o veterinário
em geral, corretivos do selo, de-
íenslvos, adubos, bem assim o
custeio da, piscicultura, aplcultu-
ra, serlcicultura, a, limpeza c res-
tauraçío de pastagens, íenaçüo.
sllagem, formação de caplnelras e
de outras culturas forrageiras de
ciclo níio superior a dois anos,
cuja produçiio se destine ao con-
sumo de rebanho próprio.

industrialização ou beneficia-
mento: desde que a materla-pri:n;i
empregada seja de prodtiçAo pre-
ponderantemente própria (exigên-
cia dispensável nas operações com
cooperativas) s e r ft o íinaueiâvels
despesas com m fio-le-obra, mu-
nutençâo e conservação do equi-
pnmento, aquisição de material»
secundários indispensáveis ao pro-
cessronento industrial, sacaria, em-
balagcm, armazenamento, seguro,
preservação, Impostos, fretes, car-
retos e outros encargos que ve-
nliam a ser admitidos.

b) — Investimentos — as destl-
nadas á íonnaçlo dc capital fixo
ou semiíixo ent bens dc serviços:

capital fixo: inversões para
a- fundação de culturas permanen-
tes, inclusive pastagens, floresta-
monto e reflorestamento, constru-
cão, reforma ou ampliação de "nen-
ícltorlas e Instalações permanen-
tes, aquisição de máquinas e equi-
painentoB de longa duração, ele-
trificaçllo rural, obras de irrigação
e drenagem ou de recuperação rio
solo, Irrigação e açudagem e, res-
(peitadas as disposições do Código
Florestal, de_inv_tí.n.ento c desto-
camento.

capital semiliso: inversões
para aqulslçüo de animais da
grande, médio e- pequeno porte,
destinados à criação ou serviço;
máquinas. Implementos, veículos,
equipamentos e instalações de
desgastes a curto e médio prazos,
¦utilizáveis nessas atividades.

c) Comercialização — cs desti-
nados a facilitar aos produtores
rurais, diretamente ou através de
suas cooperativas, a colocação do
suas safras, podendo ser conce-
didos:

—' isoladamente, ou como exten-
afio do custeio, para cobrir despe-
sas inerentes k ias» Imediata à
colheita da produçiio própria, cem-
preendendo armazenamento, segu-
ro, nunipulaç íi o, preserva-
ção, «condicionamento. Impostos,
íreres e carretos;

mediante a negociação ou
conversão em dinheiro de titules
oriundos da venda de produção
comprovadamente própria; e

mediante operações para fra-
rantia de preços mínimos fixados
pelo Governo federal.

Os créditos para custeio e invés-
timento, quando concedidos a pe-
quenos e médios produtores, po-
derlo lnclnlr recursos para a. ma-
nutençüo do agricultor e sua fa-
milla, para a aquisição de animais
destinados & produção necessária ã
nua subsistência, medicamentos,
agasalhos, roupas, utilidades do-

místicas, bem assim para insta-
laçücs sanitárias, construção e re-
forma de benfeitorias e Mnda para
satisfação de necessidades outras
fundamentais ao bem-e...ar da fa-
mília rural.

4) As operações serão camaiu-
tadas pelo saldo devedor. Assim,
nos financiamentos para u tiliaa-
ção parcelada do crédito, somente
s_rão considerados as quantias efe-
tiram ente entregues no mutuário.

ò) Os estabelecimentos que nfto
aplicarem, no período msnsal que
j*.e seguir á posição levantada, as
pai'C8las devidas, recolherão ao
_B.-_.nco Oentral, até o dia 15 do
mes subseqüente, a diferença epu-
rada conforme item 11 do mapa.

ii) Embora, não lu.Ju limitação
da valor, quanto à> aplicações, é
aconselhável a divsraifioaçao de
co-obtflgados.

71 Junto ccan cs documintes
ímjânsa,lmi$nte remistidfâs A, Gerên-
cia de Operações Bancárias
(GEBAN), paia,o cálculo dos re-
oolhlmentos compulsórios, sara
enviado, em três vias, acompanha,-
do ds uma tia de balancete nven-
sal analítico, muapa segundo o mo-
dêlo amexo, dieistiaiado a Gerência
da Coordenação do Crédito Ruraí
e Indu-.tclal (GEOllI), o cuia! re-
tratará a posição dio Banco rela-
llvr.mEní-e á obrigatoriedade de
aplicação de 10pé dos dupósitce em
crédito iY.7\i.!_

í!) Ocntê.m o aiudldo mapa tô-
das a-5 indicações necessárl«a fio
atón-dtoiiíaito das determinações da
Resolução, ortentando, devidaanen-
te, dísd» o cálculo para apuração
do mont/.mte mínimo a s;£r man-
tido em operaç&ss rurais ou re-
colhido a crédito do PÜNAGHI
(FNRR) para os mesnvoa fins, até
os pnocedlmentes d'e íor.naJiríação
d1? recolhimentos oti pedidos d»
liberação porventura cabíveis.

9) Ê imr.ptJrtante aeeitnalar a fa-
ouldade prevlMa no item III da
H-esolução. através do qual f» ee-
tabele c-e um es quema escalonado
para aitendlmento da exigência
l*gal relatlvauiMit* ao nivel mini-
m;> em quis nc devam 6itUf.tr aa
aplicações da espécls. Segundo
aquela disposição, os Basaccs que
ainda não mantém aplicações que*
£s> enquadrem rigcfposamienibe naa
presentes Instraç&es em mentan-
te equivalenta an exigido, poderão
r_.iju.rti._r suas posições mediante
a contratação d? novas operações
ou a íosranallaaç&o de ricolbimen-
tes, Êtnipre que o crescimento de
seu.i deposites, ocurj relação ao
mês «aiterfor, vOTlflcadios a p.irtlr
de 5.0.67, tve situe em nível men-
s:ú superior a 2D'o.

10) Na, contabilização observar-
se-á (Circular 93):

ai as importâncias relativas is
Aplicações serão registradas em"02 — Em-préstiimas", títulos e
subtltufes adequados;

h) n.í parcelas recolhidas «o
Banco CMitva!. em "04 — Outrc-»
credites", titulo "004 — Banco
Central — Rwol-iinrento espe-
ciai".

11) Pi"a estübeleoido, para efci-
to o.) dlspo-rto no item XII da E-?-
scloiçilo, que a impontfualidade na
efetivação dcs recoUilmeutcs de-
vidoa acerretará iirara o estobele-
cimento faltoso a aplicação de
multa, na proporção abaixo, eô-
bre a parcela não recolhida, inde-
penfeitraient* de outras tançôcs
ppeviat-as «m lei:

«té 10 dias  ioc.<,
m.';i de 10 dias até 20

di.ts  aor-c
mais de 20 dias  ao^i

AC-NCIA DO
JORNAL DO BRASIL na

TIJUCA
MRA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
t ASSINATUBAS

KUA CINIKAb XOCCA
í.qu.f.» J. CmU it linlim
DAS 8.30 AS 17,50 HORAs'.
SÁBADOS: DAS 8 ÀS II H0«M

BANCO DO C0MMERCI0 E INDUSTRIA
DE SÃO PAULO S/A

FUNDADO EM 1889

Cad. Geral dos Contr. - Inscr. n.° 61.364.022
208 Departamentos distribuídos em todo o País

RESUMO DO BALANCETE EM 5 DE OUTUBRO DE 1967

ATIVO

Em Caixa e em Depósito no Banco do Brasil S/A 39.685.729,11
Depósilo am dinheiro no BANCENTRAL 37.947.021,01
Obrigações Reajustéveis do Tesouro Nacional, è Ordem

• do BANCENTRAL 10.595.731,44
Títulos do Tesouro Nacional é0.893 95
Depósito no BNB, à Ordem da SUDENE 498.763,76
Depósito no BA. à Ordem da SUDAM 644.086,00
Títulos Descontados e Empréstimos em C/Correntes .... 154.822.125,76
Títulos e Valores Mobiliários 9.764.95078
Imóveis e Instalaçõe 38.815.823,54
Capital a Realizar 694.47500
Agências e Correspondentes 106.559.758,35
Resultados Pendentes 9.181.593 51
Contas de Compensação 170.783.520,71

580.054.472,92

PASSIVO

Capital 15.000.000,00
Aumenlo de Capital 5.000.000,00
Reservas 27.437.627,86

Lucros em Suspenso 69.269 69 47.506.897,55

Depósitos:

« vi5la 224.515.350,22
• P'azo 8.930.790,77

Agências e Correspondentes 112.300.748,86
Resultados Pendentes 16.017.164,81
Contas de Compensação 170.783.520,71

580.054.472,92

S. E. ou O.

São Paulo, 12 de Outubro de 1967

Diretor Presidente Theodoro Quartim Barbosa
Diretor Superintendente Roberto Ferreira do Amaral
Direlor Justo Pinheiro da Fonseca
C'1'5101' Caio de Paranaguá Moniz
D!re'or Caio Ramos Jr.
Diretor Thomai Gregori
Dirc;°r Luiz Carlos Villares Barbc.a

Joié Alvares Rubiao Filho — Gerente Geral

Nelson do Aquino — Contador «m Exercício SRC.
SP. n.° 36.727

^K|I%S_t_iiM_!fc_Mè_l_ÉU«É__BHB___M_IIBt II y _¦_¦ _- *ANC0o HAllES " DESEHVOIV1MENTO | INVESTIMENTOS S/A Ü»
QBVMPBwHMilfV B """' ^um.sh.v. _ ,, _, 77 _ lojl gran
SI R«prti»iit_nt« no Sio: HAUES FINANCEIRA S/A - CREDITO EINAN. H S3CIAMENTO E INVESTIMENTOS - C.p. NOS 1 S00.000 00 1
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BOLSAS E MERCADOS
MOEDAS

DÓLAR

Compra
Venda .

LIBRA

Compra
Venda .

2.70
2,715

7,50
7.75

e cs ben-

Cr.iniira Vinda

O Banco do Braail
cn particulares o;_c_s_
si_._ii.e-. tarts:
iMcediis
M':.'.r 2,70 2,713
DóTar Cv.iaci. 2,31694 2,;".:;::ií:!
Libr.i ___.-...-:-. 7,i(,351 7,553'J0
Mareo Ailemío 0,ü7-.l!) 0,679_!9
íioiim 0,75039 O.7.Í042
Franco Beiíía 0,D54a94 0,054S3_I
Frattoo Frar.c. 0,53071 0.555i;í
Franco Suíço 0,ú2!S7 0,0'.5i8
Lira 0,004337 0,004375

Coroa. Dinam. 0,:;.1Wi
Cerca Ncnieg. O.j77!0
Ccua Sueca 0.52177
Xclim Av... 0,104335
EiC Porcugufcs 0,09::uoo
PSM-HV 0,045063
PêiO A!';{t:ií. 0,007203
Pfcso Uruguaio nominal
Ouro f i n o

Gr 3,0382430
TAXAS DA MANUAL
Mcedas Ccmpra
Libra 7,500

0,39238
o.saoetí
0,52503
0,106292
0.005363
0,046670
0,0011003

nominal

3,055122-3

Vuiila
7,750

Fi-cnc.
;udo Port. .
a Ita:
:»:: Cr.il. . .
oa Sueca .
uju Suíçc
"CO 

nco Beign
llvir 
.irn

0,545
0,0K
0,0043
2,48
0.51
0.6\H
0,670
0,053
0,385
0,74
0.007

b.:m
0.035
0.0039
2,05
0.53
0,650
0.633
0,035
0,600
0,735
0,008.5

BÔLS/V DE VALORES
A Bolsa de V«ltoes do Elo de índice BV. _lxr.nclo-..e em 119,8, Banoo do Brasil I-'- 2 5Janeiro negociou ontem 533 533 subiu 0,8 ponto. Rcg:,-:ira.nm as

ttíulos na taportAnda de NCrS maiores cctaíõe.. oi pr.péii da '"'
510 342.6S. Mercado em alta. Aço Vllareí-preíereaiclais (+ 4,0). que mais baixaram foram: Dona preferenciais

Híme Isabel-preferi
2,5) c Amo (-1- 2,0). Aõ aç6s^ cloro Industri

ncíals (— 4.5), B;o-

i_ (— 3,0). Bralima,.

(- O.S)

24-10-
,,4220

-l-TÍUIA S. N. DOS TÍTULOS IMHTICl.l, AlttS N4 UÕI.SA DO IUO DE -JANEIRO

10-10-0723-10-67
4209

17-10-87
4214

Outubro de
3250

(Elaborada pela Organização 8. s. L-cia.)
"FUNDOS .MÚTUOS Dli INVCSXI.MEXXOS"

Data

FUNDO CP.ESCINCO
FUNDO DELTEC
FUNDO FEDERAL
FUNDO ATLÂNTICO
FUNDO S.B.S. (íjabba)
FUNDO VERA CRUZ
FUNDO TAMOIO

23-10-67
20-10-67
20-10-67
19-10-67
20-10-67
20-10-67
23-10-67

Valer da Cclx
NCr?

0.693
0,239
1,151
2,80
0,11 3/i0
4.13
1,26

0)1. Dl;,..
NCr}

0,015 ( 1-9-67)

0,0!
0,007 (30-9-67)

0,005 (30-6-67)

al&r do Fundo
NCr.$ 000

43 639 907,47
5 320 403,74
2 662 855,00
1 17! 167,86

618 227.76
501 321,21
370 632,20

VENDAS K13AL1ZADAS ONTEM NA BOLSA DU VALORES

BOLSA DE NOVA IORQUE
Nov» Iorque (UPI-JB) - Média de Dow-Jones na Bolsa de Nora Iorque, ontem:

•*«"" -*>>ert. Mãx. Min. Final Varia. I Açõis Abert. Màx. Min. Final Varia.

oôííS.?^IS í?-'-l8 o°3'S4 
S35'52 888,18 - 6,20 15 CONOESSIONABIAS 12S.il 125,26 123,15 123,98-0,3820 FERROVIAS 2«,o2 248,30 244,38 245,08 - 1,10 | 65 AÇÕES 316,80 319,36 313,51 314;59 - 1,33

índice Dow-Jonea de futuros de mercadorias (média 1924-26 representa 100); Final 135,76.
TREÇOS FINAIS:

Nov» Iorque (UPI-JB) - Preços ílnals na Bolsa de Valores de Nova Iorque, ontem:

,ÜfedrSfIn'" Sue n™; S^ 
 jDh^ Mam'a.« 55 Rei, St-1 45-18 U-td Prult 55-3 41 . r,,  ; Cvrd P,l  10-1.2 Kcnne-cott, 44-3 8 Rey Tob 41-58 United Gas .... 6'-7SAmFornPow. 31-14 Curtia W .... 25-3'4 Kroger 22-14 Seis 58 USStert." "U 3Am MetCl.... 47-1,4 DuPont  162-12 Lockheed 57-53 S.iu-l.-vir 09-3 V S Gyp-ai 7--14Amer Std .... 23-14 Bast Air L .... 44-3 Loews Tliea ...114-58 Southern R .. 50-13 U S Smel .ng 61-14Amer Smel ... 68-1,4 Easanan  131-14 I_on...arCem 111-5 Síd O Ind .... 54-7 Warner E 33-5 8

» í.vT 
"" al Eleoteon Spc .. 24-3 Mont W.u-d ... 22-7;8 Std O Cai 59-7 Wost Air Br 33-14Amer Tob .... 33 Ford 31-14 Na* Ca_h R ... 119 Std O N J .... 65 Wcolwth 23A«acon<la 45-1,4 ©en Ele  103-1'a Nat Dist 40-78 Stand. Brands 37-12 Wwtg El 72-5S 

'
Armour 33-1,8 Gen Foods ... 71-7 Nat l_ead 64-14 Studiebatoer ... 59-73 Aillen Hw 18-33Atian Rvch ...101-1|4 Gen Motora ... 84-i;4 N Y Centr 72-3 4 Tec-ii Mat 14-14 H*k La Gas 37Atlas Corp .... 3-7,8 Giüllete  35 otls Elev 43-1)2 T-;:;aco 79-l'4 Brit Am Oil .. 33-1'S
5Ml^, i,'3i CJoodyear  4:, fcc G H 31-34 T-a-xas Gulí ....142-34 Creale P ... 35-34E-t-h stl 3_> Ora.ee W R — 4C-3'4 Pan Am 25-18 Textron 40-12 Hom> C" 21-liaC*rro ** IEM  550 Píu-ll R R .... 53-14 Timkcn 42-3 Hu__ky Oil 

" W-7 
5Ohnia«r 50-18 Int Harv  85 Plülltps P .... 58-l'2 Un Carbide .... 49-38 Ncrf So Ry ... 43-12Co1 Gas 26-12 Int Nlck  103-34 Puto SEG.... 30 Union Pacific 2S-7 Seem.ui 7-33

Co11 M 38-3,8 Int Tcl í. Tel . 115-1,8 RCA 61-3.8 United Alrcr .. 02-1.2 Syotiex 83-3.4

MERCADORIAS
CAKÉ-RIO AÇÜCAE-RIO AI-GODÃO-RtO

O mercado de café disponível íeehcu O mercado ds açúcar funclimcu firme Mercado calmo e estável Entraram 135ontem sustentado, cem o tipo 7, saíra, , ,. , , , _ .,„ f-.iti<u<_..u ,oj

1967-08. mantendo-se ao preço de NCrS 5To ' 
lnaltcrad0' tMlto legado 7 a30 saces do

por- 10 quiles. Não houve vendas nem Eít^ <io Rio » «««o 10 COO. Em esío- fa-dCT dí Sa0 Paa,° e 9S de M-nM Ge'""'

IBC forneceu movimento estatístico. q;-,e permanecem 70 360 sacos. Saídas: 250. Existência: 1 063.
CEREAIS E DIVERSOS:

^ 
Sâo êstsa 0.5 preços no mercado tóasadUw nas praças do Rio, São Paulo, Belo Hirlzcntô, Curitiba e Porto Alegre, segundo dado»fOTneeldos pelo b.I MA - MliKstírio da Agricultura — Departamento Econômico — Serviço de Informaçlo de Meroatlo Agricoi*

(Convênios AI.A,-CONTAP/USAID/BRASIL): "
COTAÇÕES DO DIA

PRODUTOS

ARROZ (Sc. 60 quilos)
Amarel&o 
Agulha 
Blue-Rcse 

FEIJÃO (So. 60 quilos)
J:ilo 
Troto 
Mulafciiilio 

34'l(l/fl7
GUANABARA

FARINHA DE MANDIOCA (30 quilo.-:) I
Fina e Grcs-a 1

OVOS (C.!. 30 ds.)
Graodes 
MédI-oá

AVES (p/qv.ilo)
Vivas 

MILHO (Sc. de 60 quilos)
Amarelo meôdado 
Amarelo híbrido 

BATATA (Sc. 60 quilos) 
Comum 1 .* 
Comum especial 

TOMATE (Cx. 23 quilos)
Extra 
Especial 

merc. estáv.
44,01) a 43.90
3:!,C0 a 39,00
35.00 a 35,00

merc. es:nv.
22,00 a 23.90
20,00 a 21,00
22,00 a 23.00

merc. e_.t&v.
12,50 a 13,00

merc. estáv.
27.C0 a 28.C0
25,00 a 26,00

aiucnte do
m ercado

mtre. e»táv.
10.CO a 10.50
10,50 a 11,00

merc. estáv.
4,00 a 5.C0
8,00 a 15,00

.merc. estáv.
5,00 a 6.C0
4,03 a ò,GO

21/10/67
S. PA tl.O

nv&rc. estav.
34,30 a 41,50
30,50 a 34,80
31.00 a 33.C0

merc. etitáv.
27.C0 a 27,30
21,09 a 21,30
17,00 a 17.63

merc. e .àv.
11,50 a 12,00

m :.c. estav.
27,00
25,00

merc. estáv.
0,93 a 1,15

m-sre. estáv.
8,20 a 8,30
8,50 a 8,70

(merc. estÁv.
5.00 a 7,00
8,00 a 12,00

mero. firme
6.50 a 9.CO
4,50 a 6,00

24 10/67
MINAS

mtre. e_:táv.
44,00 a 40.00

X X X

38,00

mec. estáv.
X X X

21,03 a 23,00
20.00 a 22,00

merc. estáv.
12,00 a 14,00

merc. estáv.
28.00
27,00

merc. estáv.
1.50

livsrc. estáv.
9,00 a 10,50

merc, estáv.
8,00 a 10,00

10,00 a 13,00

XXX
x :_ x
XXX

21'10/67
PARANÁ

merc. estav.
34,00 a 42,00
37.CO
32,00 a 37,00

merc. estáv.
16.00 a 10,00
17,30 a 20.00
16,00 a 18,00

XXX

XXX'

merc. estáv.
2?,CO
25,00

XXX

XXX

merc. eat&V.
7.30 & 8,40
8.C0 a 8,40

merc. estáv.
X X X

4.00 a 11,00

inerc. estáv.
7.00 a 9.00
6,00 a 3.C0

24/10/67
R. G. DO SUL

merc. estav.

31,00 a 37.00
30,00 a 34,00

19,00 a 20,00
17.00 a 20,00

nurc. estav.
10,00 a 11,00

.merc. estáv.
25,00 a 26.C0
24,00 a 25,00

merc. estáv.
1.30 a 1,40

merc. estáv.
8,00 ft 9,00
8,50 a 9,00

mrc. estáv.
8,00 a 9,00
9,00 a 10,00

merc. estáv.
4.00 a 5.00
3,50 a 4,50

Açüet Quant. Cov. A ç íi e Quant, Cot. 
j Ações Quant, Cot. A i; õ c« Quant. Cot,

ífví»r ? 
CMS' BRAHMA. Pref., IDEM  1 100 3,25 j SAMITRI  3000 070OI\I_U_,,iS Ex/Dlv., Frac. ... 703 1,21 IDEM  800 3,26 SAMITRI. Frac !0-> 0 10

...,,..„,.,,__,. liRAHMA, Ord., | IDEM  ÍIOO 3,27 SAMITRI, Rec  1200 0,69... \ I__.__A1.I___, Piei.. Ex/Dlv 6 600 1,19 1 IDEM  7 600 3.28 SIDER. NACIONAL
?Ò'S??A 

?°„ M,4iB,ltA"í'!A' 0lU' L. AMERICANAS, Port., C/2, Ex/Dlr. 5 700 0.63
a int»;»",;";' ,0"í E:;/Dlv- Prao- ••• 172 W» y'"^ 10 3,28 SIDER. NACIONALA. VILLARES, Pref., BRAS. E. ELÊTKI- LISTAS TELEFÔNI- ! C/2 Ex/Dlr F-ac 130 0 63
.^iS; S0 

».« CA 10 200 0,57 CAS. C/22. Nom. 1 076 0.70 > SIDER. NACIONAL.'A. VILLARES, Pref.. ERAS. DE ROUPAS 2 500 0,40 SIDER. MANNES- ! Ex/Dlr 455 0 17
a 

°vm,\ÍU-'.rr- 200° °.9° OAMOCA INDUS- MANN, Preí  120o 0,50 IDEM 
' 
.AA.A.'.'. 5 800 l'B2A. VILLARES, Pref., . TRIAL, Pref. ... 2 200 0.44 IDEM  200 0.51 SOUoA CRUZ . 3 300 i'ooClasse B, Frac. .. 219 0,90 CARIOCA INDUS- SIDER. MANNES- IDEM 8 000 91

»Í?«S»5Í2 ;•¦¦• 1210° U0 TRIAL, Ord 1000 0,40 MANN, Pref., Frac. 351 0.50 ID9M 
" 

[ AA. ]. | 800 M
^^P-"-^-11''0' M U0C.B. U. Al 15 000 0,34 SIDER. MANNES- S CRUZ. Frac 138 190

íí- ÍS''3W 
°'30' IDEM 4!"10 IK:,S °'Ú  8:i00 0,60 ^ RIO DOCE, Pori,',AMERICA IABRIL, | CIMENTO ARATU 7 700 2,23 I SIDER. MANNES- E-/DÍV 2 600 '15

ií'^C'oV',;VV7-,-.'.- UU °-30D- INDUSTRIAL .. 6 0Ü0 0.32, MANN, Ord.. Frac. 1000. 0.40! V. RIO DOCE,'Port.!ANI. PAULISTA, I D. DE SANTOS .. 2 300 0,»41 IDEM  521 0.411! Ex/Dir.. Frac 50 2 15
A V'rmpiVl.'-'«-;•_¦•¦• T 

1'10; IDEM 2:1 70" °-95 MESBLA, Pref  4 800 0,85 j WHITE MARTINS 3 200 4.33
A^vX 

A !M M2D. DE SANTOS, ; IDEM  5000 0.86: IDEM .... 4100 436
,n° 

J0"1! ".Sl Frac 263 0.94 MESBLA, Pref., WHITE MARTINS,IDEM «100 0,52! D. ISABEL, Pref.. Frac 84 o 85 Frac 30 4 3«
ATLAS wWn ST 

°'5| 
fE°l%' 12'")" 

O.«0j MESBLA. Ora  60» IW ; WILLYS,' Ord. 
' 
üü 5 100 0^8A\„kJ£ 

1,E AD- IDEiI *°» •>•« IÜEM  12 500 0.86 IDEM  5 000 0 79MINIST., Nom. .. .. 80.00 D. ISABEL, Preí., IDEM  1 700 o 117! IDEM 700 0 80B. DO BRASIL. j Ex/Dlv., Frac. .. 911 0.40 MESBLA. Ord.. I WILLYS. Ord.. Frac. 10S o'7SEx'D'r 300 4,10 1 EMP. AGR1C. IND. ! Frac 15) 0 851DE^1 37 4,12! FLUMINENSE ... 9 800 0,70 M. FLUMINENSE . 2 000 Offl IBUlOS
B, DO BRASIL. | ENG. DE FUNDA- AI. SANTISTA 2 300 138 PA VSiA0 i

y°™* H 512 4,05 COES ENOEFÜSA MOINHO SANTIS- ! OBRIGAÇÕES
ÍPSíi i 600 •1'00, S/A' 0rtl" Nom. 75 166 1,00 TA, Frac  1,38 REAJUSTÁVEIS°^ 40° 4,07 B 8 TB fi LA, Preí., N. AMÉRICA, Port. 1 500 0,78 portador 1 ,»„Í°SÍ 30 A-0Sl C/Dlr ' ::nft 1.30 N. AMÉRICA, Nom. 1 067 0,77 T °3 

v«Sf' L Â mo ,- «™" ""' 4,09 F..BRASILEIRO .. 1800 0.99 P. DE F. E LUZ 9 000 0,88 PORTADOR 3 _nl\I°tóI 300 4.10 í IDEM 1000 1,00 IDEM  12 600 0 80 7, ¦ v 
' '' 

. f 
'¦

_,™*- H024 3,05 FERRO BRASILEI- IDEM  17 300 B «Sr/Z- f 
" 1523'M

BELGO MINEIRA 32 300 0,47 RO, Frac 152 0 99 P. DE F. E LUZ U'8U POIITADOR, 5 anos

BELGO MINEIRA, QSRAJB , „g P. DE F. E LUZ. TjTl;I.0,
•RFMnRirVnVnVV "í „ IDHM 15 «00 0.80 Nom  «2 0,88 DOS ESTADOS=•'-. °'65 ffiv-:::::::::::: lZ & "SSS^..^:^ g«™
inpí, l*__ W IDEM 500 2!08 IDIiM  4 700 1,14 I LEI 820 - Pleno A IS 0.77IDIaI 60W 1.28 idem 2 000 - 101 IDEM  1,151 ^I 820 - Plano B 7 0.77

BRAHMA, Preí., KIBON Frac no '•'oi ' mEM 1 17!T- PROGRESSIVOS 11424,00
??/°iv 9 388 1,23 KIBON! Rec.'.!.'!:: 676 1,88 PETROBRÁS, Ord. 16 000 

" 
075' IDI3M  15 430,00

[DEM 10 400 1,22 L. AMERICANAS .. 1600 3,23 REF. PETR. UNIÃO ! SAO PAULO
IDEM 800 L33 3DEM 300 3,24 Old  11500 0,88 UNIFORMIZ., 8% 432 0 47

___!
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Beltrão instala Grupo de
Trabalho para estimular
centrais de abastecimento

O Ministro do Planejamento, Sr. Hélio Beltrão, insta-
lou, antes de viajar para Belo Horizonte, onde o Governo
federal permanecerá até o final da semana, o Grupo de
Trabalho para formular um programa de estímulos fiscais
c creditícios às centrais de abastecimento, mercados regto-
nais, redes de supermercados e outros sistemas de auto-
serviço.

Ó Grupo de Trabalho, que íoi criado por decreto do
Presidên te Costa e Silva, tem o prazo de sessenta dias para

¦ apresentar minucioso relatório, apontando as medidas
objetivas aconselháveis para estimular a transformação do
comércio de distribuição em unidades comerciais modernas

! e de elevada produtividade, que permitirão sensíveis redu-

ções nos custos de distribuição.
tentam a realização desses in-O ENTENDIMENTO

O Grupo de Trabalho, eon-
forme afirmação do Secreta-
rio-Geral do Instituto de Pes-
quisa E-onómico-Social Aplica-
da, Sr. João Paulo dos Heis
Veloso, promoverá um amplo
entendimento entre os órgãos
federais, Governos dos Esta-
dos c dos Municípios, que in-

vestimentas.
Coordenado pelo economista

Reinaldo de Morais e Silva, do
IPEA, do Ministério do Pia-
nejamento, o Grupo de Tra-
b.üho deverá apresentar seu
relatório preliminar no prazo
de trinta dia.s. No GT estão
dois representantes do setor
privado — um do comércio e
outro da indústria.

Industriais se reúnem para
estudar regulamentação
da importação de similares

São Paulo (Sucursal) — A Diretoria da Federação das
Indústrias do Estado de Sâo Paulo estará reunida hoje. em
sessão extraordinária, convocada especialmente para estu-
dar os aspectos da regulamentação da Lei do Imposto de
Importação (Decreto-Lei 37/67), principalmente no que se
refere ao conceito de similaridade dos produtos nacionais
com os importados.

No Rio, enquanto tanto a Confederação Nacional da
Indústria como a Federação das Indústrias do Estado ria
Guanabara se limitavam a informar que estão estudando
o assunto, o Presidente da Associação Comercial, tendo
mandado também o assunto ao seu Departamento Técnico,
informou que a regulamentação ontem divulgada "não de-
fine a politica do Govêmo com relação às importações".

EQUILÍBRIO política a ser seguida peloa ser
ietor.

O Sr. Antônio Carlos Osó-
rio explicou ontem que. no seu
entender, a regulamentação da
lei que proíbe a importação de
similares nacionais vem com-
plementar as medidas já toma-
cias no sentido de provocar um
certo equilíbrio na balança de
pagamentos no exercício 1967/
68.

Acrescentou, no entanto, que
a regulamentação parece, à
primeira vista, confusa, sem
apresentar uma definição con-
cisa e precisa com relação ao
problema, achando, ainda, que
pouco contribui para definir a

política
País no
ENTRAVE

Empresários ligados ao setor
de importação comentavam,
por outro lado, que a, regu-
lamentação, pela indefinição
aparente, tem o objetivo pri-
roordie.1 de se transformar
num instrumento que sirva ao
Governo, sempre que neeessá-
rio, para demorar na conces-
são de licenças de importação,
poi.s a (tora as autoridades
terão que examinar caso por
caso e definir se o produto que
se deseja importar pertença à
categoria proibida ou não.

Governo quer a criação de
consórcios para incentivar
a exportação de calçados

O Grupo Executivo das Indústrias de Couro e seus Ar-
iefatos — GEITEC — órgão da Comissão de Desenvolvi-
mento Industrial do Ministério da Indústria e do Comércio,
está estudando a criação de consórcios para exportação de
calçados e a concessão de novos estímulos fiscais para a
recuperação das empresas do setor que operam a custos
considerados elevados.

O Secretário-F.xecutivo do GEITEC, Sr. Cecll Dias de
Oliveira, depois de várias reuniões com industriais do setor
dc calcados e curtumes, afirmou à imprensa que as emprê-
sas nacionais já atendem aos requisitos de qualidade, dei-
xanrio porém um pouco a desejar quanto ao preço, além
de não possuírem qualquer condição para garantir a regu-
laridade na entrega das encomendas — fator indispensá-
vel para a conquista do mercado internacional.

estimada em aproximadamente
70 milhões de pares. Quanto
aos curtumes, são em tomo de
600, com uma produção diária

CAPACIDADE OCIOSA

A reestruturação do mercado
de couros e seus artefatos será
estimulada com base em pes-
quisa que o GEITEC está reali-
zandti para conhecer a.s condi-
ções reais do setor. Existem, no
Brasil, mais de cinco mil íábri-
cas de calçados, assim conside-
radas as que tèm mais de cinco
operários. A produção anual é

que varia entre 50 e 300 couros.
Um questionário, enviado a 200
empresas que representam 80%
da produção nacional, indica
que os curtumes apresentam
uma capacidade ociosa da or-
dem de 30%.

acedo diz que Encontro de
Investidores pode provocar
queda de barreira regional

O Ministro da Indústria e do Comércio, General Eómun-
do de Macedo Soares e Silva, considerou o II Encontro
de Investidores do Nordeste, a ser realizado em Salvador,
como "mais uma iniciativa da indústria tendente a levar —
com êxito e a exemplo dos Encontros de Investidores do
Nordeste e da Amazônia — os empresários do Sul a uma
mais íntima associação com as classes produtoras e go-
vernantes do Nordeste".

Apoiando a iniciativa do Presidente em exercício na
Confederação Nacional da Indústria. Sr. Tomás Pompeu
de Sousa Brasil Neto, o Ministro Macedo Soares lembrou
pronunciamento que fizera ao agradecer homenagem do em-
presariado nacional, quando afirmou que "a barreira que
tem existido entre Governo e empresa não é a única que
cumpre demolir. Outras existem entre Norte e Sul, entre
o Nordeste, o Sul e o Centro-Oeste".

Fluminenses
pagam mais
I. de Renda

Niterói (Sucursal) — A arre-
cadnção do Imposto ds Ren-
da no Estado do Rio, segun-
do cálculo do Delegado Sec-
cional, Sr. Fernando Tupinam-
bá Valente, será, este ano, de
aproximadamente NCr$ 37 mi-
lhões, contra NCrS 32 milhões
recolhidos no ano passado.

O aumento na arrecadação é
explicado como uma consequên-
cia. da. Dei Federal 479, que
isenta: de multa o.s contribuiu-
tes cujas declarações de renda
sejam feitas correta e espon-
láneamente, mesmo com atraso,
e pune os sonegadores com
multas.

Paulistas
fazem pedido
a Delfim

São Paulo (Sucursal; — A
Associação Comercial solicitou
ao Ministro Delfim Neto, da
Fazenda, que o Conselho Mo-
neiário Nacional baixe as ins-
truçóss previstas no Artigo 76
do Decreto 5!) 820, que regula-
montou o Fundo de Garantia
de Tempo de Serviço, neces-
sária.s para que as empresas
possam utilizar o saldo do Fun-
do de Indenização Trabalhista
por ventura existentes, para
efetivação dos depósitos refe-
rentes at) Fundo. Segundo as
disposições do Artigo 76, a par-
tir da vigência da Lei n.° 5 107,
de 13 de dezembro do ano pa.s-
sado, criadora do Fundo, que
começou a 1.° de janeiro, se-
ria facultado á„ empresas ntili-
zar aquele saldo "na forma das
instruções a se expedir pelo
Conselho Monetário Nacional,
no prazo de 30 dias". Diz a
Associação Comercial que até
agora as instruções não foram
baixadas, impedindo a.s emprê-
sas de utilizar os saldos do
Fundo de Indenização Traba-
lhisía.

BNDE ajuda
a indústria
pesqueira

O Banco Nacional do Desen-
volvimento Econômico, através
do Programa de Finainciamen-
to k Pequena, c Média Emprê-
sas — FIPEME, concedeu íi-
nanciamento à Companhia Na-
cional rie Frigoríficos — CON-
FRIO. sediada em São Sebas-
Mão. Estado de São Paulo, r.o
valor de NCrS 191)0 000,00 e
fttval de USS 134 400. destinado
à conclusão das instalações de
processamento industrial de
pescado e aquisição de 'rés
barees civmaronelros.

A CONFRIO. cujo projeto i-i-
tegrado de indústria, pesquei-
ra recebeu pronunciamento fa-
vorável da SUDEPE. além da
aquisição dos barcos camaro-
neiros, encomendados ao esta-
feiro nacional Caneco S. A., e de
dois barcos encomendados no
México, aproveitará a capaci-
dade ociosa da frota pesquei-
rfil matriculada nos portos dc
São Paulo e a imensa riqueza
piscesa das águas do litoral
paulista-fluminense,

Ingleses não
desvalorizam
a esterlina

Londres (FP-JB) — O Mi-
nistro da Fazenda da In-
glaterra, Sr. James Calla-
ghan, afirmou ontem na
Câmara dos Comuns que
não tem a intenção de des-
valorizar a libra esterlina
nos próximos meses, respon-
dendo com um simples sim
a um deputado conservador
que lhe perguntou se esta-
va em condições de fazer
tal garantia.

Magalhães diz que resultados

da Série Kennedy desiludem
Brasília (Sucursal) —- Junto à mensagem

que enviou ontem ao Congresso, submetendo á
aprovação a lista de concessões feita pelo Bra-
sil na VI Rodada de Negociações Comerciais
(Série Kennedy i do Acordo Geral sobre Tari-
ias Aduaneiras — GATT —, o Presidente Costa
a Silva encaminhou o texto de uma exposição
de motivos cm que o Ministro Magalhães Pin-
to diz terem sido "decepcionantes" os resulta-
dos daquela reunião para os países em desen-
volvimento.

O Chanceler acrescenta que os problemas
mais importantes de comércio exterior para és-
ses paises permaneceram sem solução, qualiii-
ca de "modestos" os resultados alcançados em
relação aos produtos tropicais, mas ressalva
que "dentro do contexto geral, os resultados
específicos para o Brasil parecem ser superio-
res à média dos resultados para os países me-
nos desenvolvidos".

RELATÓRIO DE MAGALHÃES

No relatório que dirigiu ao Presidente e foi
agora encaminhado ao Congresso, di/, o Minis-
tro Magalhães Pinto:•'Tenho a honra de submeter à, alta con-
slderação de V. Exa. a lista de concessões íei-
tas pelo Brasil na VI Rodada de Negociações
Comerciais (Série Kennedy) do Acordo Geral
sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT),

A Série Kennedy, que teve sua realização
decidida pelas partes contratantes do GATT
em 21 de março de 15)63, iniciou-se em 4 de
maio dc 19U4 e íoi concluída em 30 de junho
último, incluindo negociações sobre tarifas e
barreiras não tarifárias, incidentes sobre pro-
tintos industriais e agrícolas. Essas negociações,
que se traduzem em listas de concessões outor-
gatias multilateralmente, estão anexadas ao
Protocolo de Genebra 119(171 do Acordo Geral
sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio e se tor-
nar.io oficiais na data em que esse protocolo
entrar em vigor."Dentre as 72 partes contratantes do
GATT — prossegue explicando o Ministro — e
os quatro paises em regime de acessão provi-
sória, 49 participaram das negociações da Sé-
rie Kennedy. Desses* paises, 42 — entre os
quais se incluía a Comunidade Econômica Eu-
ropéia como bloco — representando 90'. do
valor do comércio e da.s Partes Contratantes
(liãri do comércio mundial) se engajaram pie-
namente nas negociações. Tendo em visla. por
um lado. que, segundo dados estatísticos
de 1965, os 9íi\ do comércio dos países parti-
clpantes da Série Kennedy representam lõl
bilhões de dólares, e, de outro, a estimativa de
que a.s concessões outorgadas atingem o valor
de comércio de. 40 bilhões de dólares, conclui-se
que 2_"'- tle todo o valor de comércio envolvido
nas negociações não correspondem a produtos
beneficiados por concessões.

DECEPÇÃO
"ÍI meu dever, no entanto. Senhor Presi-

dente — afirma o Ministro — assinalar o fato
de que. embora ainda não se possa dispor de
elementos para uma avaliação definitiva, os
resultados da Rodada Kennedy foram decepcio-
nantes para os paises em desenvolvimento,
permanecendo sem solução os problemas mais
importantes de seu comércio exterior, tal como
consta aliás, da Declaração Conjunta desses
países, por ocasião cio encerramento das nego-
ciações."Assim e — prossegue — que se pode qua-
lificar os resultados alcançados de modestos
em relação aos produtos tropicais, em vista da.s
dificuldades relacionadas com a existência de
sistemas preferenciais; e. se excetuarmos os en-
tendimentos entre cereais, praticamente nulos
no campo da produção temperada. No tocante
aos produtos manufaturados, devo assinalar
que as reduções relativas ao setor têxtil — jus-
tamente o que mais interessa aos países em
desenvolvimento — foram extremamente bai-
xas. Em conseqüência, mesmo na ausência de
dados mais completos, ainda em fase de pro-
cessamento e análise, pode-se afirmar, Senhor
Presidente, que os cortes aplicados aos artigos
de interesse para os países desenvolvidos ío-
ram mais profundos que aqueles aplicados aos
produtos de interesse direto para as países em
desenvolvimento, entre os quais forma o Bra-
sil.

BRASIL MENOS MAL

Adiante, ressalva o Sr. Magalhães Pinto:
"Dentro do contexto geral acima, pode se

dizer no entanto, que os resultados específicos
para o Brasil parecem ser superiores it média
dos resultados para os países menos desenvol-
vidos em geral. Contribuiu para esse íato a
natureza tropical dos produtos brasileiros de
exportação beneficiados por concessões dos pai-
ses industrializados, muito embora — cumpre
enfatizar — tenham sido limitadas aquelas ou-
torgadas pela Comunidade Econômica Euro-
péia. Reino Unido e Canadá, por força dos
ajustes preferenciais em vigor com Terceiros
Paises, contrários ao espírito do Acordo Geral
sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio.

O QUE GANHAMOS
"Em termos globais — explica, finalmente,

o Ministro do Exterior — as concessões rece-
bidas e consideradas de interesse para o Bra-
sil somam 555 milhões de dólares, ou seja. 3!l\'-
da exportação brasileira para 42 participantes
da Série Kennedy. Excluídos os países da área
da ALALC. essa percentagem se eleva a 43'c
do nosso comércio de exportação.

Essas cifras teem — é necessário advertir
— valor meramente indicativo, já que refletem
a metodologia da análise proposta e adotaria
pelo GATT, a qual consiste em avaliar o mon-
tante das concessões pela simples agregação
mecânica do fluxo de exportações correspon-
dente a cada item objeto de concessão, sem
levar cm conta a importância intrínseca de
cada concessão. Todavia, de um ponto-de-vista
prático, vale assinalar somente, que em con-
trapartida às concessões de que foi beneficia-
rio, não teve o Brasil de oferecer reduções ta-
rifárias sobre produtos de sua pauta de im-
portação. Para ta! situação influiu decisiva-
mente ter-se o Brasil apresentado às negocia-
ções com importante rol de medidas de libera-
lização comercial, que constituíram sua con-
tribuição mais efetiva aos objetivos da Série
Kennedy. Tais medidas, pelo seu valor intrín-
seco, íoram seguidamente usadas como pode-
roso elemento de argumentação em todas as
fases da negociação.

Ao final, Justifica, o Chanceler Magalhães
Pinto a lista de concessões feitas pelo Brasil,
que representam uma importação de 54 milhões
de dólares, cinco dos quais provenientes dos
paises da ALALC.

Segundo os calculas do Ministro, tais con-
cessões eqüivalem a menos de 10'- do valor
das concessões recebidas pelo Brasil, recaindo
nossa oferla sobre produtos selecionadas, apro-
vados pelo CONCEX, cuja importação, em
princípio, não conflita com os interesses da
produção nacional e cuja alíquota tarifária foi
mantida."Pode-se concluir — termina o Ministro —
que o balanço das concessões foi favorável ao
Brasil".

A LISTA
"6 a seguinte a lista dc concessões tarifa-

rias pelo Brasil na Série Kennedy e agora sub-
metidas ao Congresso para aprovação:

Alíquota e oferla livres: papel de mais de
35 gramas até 180. por 1 m2 c cartão em bo-
bina, folha ou rolo. de côr natural, branco ou
tinto na massa, standard para impressão de
jornal e revista, mesmo coiicliê e standard ás-
pero. acetinado, calandrado, enuchê, off-se(,
para impressão de livro, que contiver em toda
sua largura ou comprimento linhas de água,
separadas na dimensão de 4 a ü centímetros;
lixivia residual de carnalita; películas de jor-
nal cinematográfico, tle filme educativo ou
científico c monocromática, ou em preto e
branco; bacalhau; papel de .seda até 20 gramas,
por metro quadrado, próprio para embalagem
de fruta, nas condições exigidas pelo Ministé-
rio da Agricultura.

Alíquota e oferta de 12% — leite modifica-
do para alimentação infantil, acidificado e náo
acidifiçado, e alcairáo de madeira;

Alíquota e oferta de 10r;- — malte de quni-
quer cereal, inteiro ou partido, óleo de fígado
de bacalhau a granel e silício;

Alíquota e oferta de 15';. — magnéslo bru-
to ou em resíduo e os llnhitos ou aglomerados
ovóides ou briquetes;

Alíquota e oferta de 25'*- — gordura e óleo
de espermacete e o papel em bobina, .olha ou
rolo. de côr natural, branco ou tinto na mas-
sa. pesando até 35 g, por 1 m2;

Alíquota e oferta de 80r'; — livtos e de-
mais brochuras com capa de couro, em enta-
lho ou incrustações, capas de madrepérola ou
marfim ou tartaruga, seda ou veludo, simples
ou com enfeite, em língua estrangeira.

Armadores europeus debatem
detalhes sobre sua entrada
para Conferência de Fretes

A fim de discutir e acertar pequenos itens que julgam,
prejudicar sua imediata adesão a Conferência Interameri-
cana de Fretes, estão reunidos no Rio cerca de quarenta
representantes de armadores europeus sob a presidência
do Presidente do Lóide Brasileiro. Sr. Nei Garcia Soteüo,
decididos a "chegar a um acordo o mais depressa possível".

O encontro foi sugerido ao Presidente da Comissão de
Marinha Mercante, Almirante José Oelso de Macedo Soa-
res Guimarães, pelos armadores europeus cujos navios par-
ticipavam da.s linhas Brasil-—EUA—Costa Leste e Canada
e Brasil—México e portos americanos no Golfo do México
e que atualmente estão impedidos de carregarem em portos
brasileiros por não serem filiados á Conferência Intcraiuc-
ricana de Fretes.

PERSPECTIVAS
Na.s reuniões que estão sendo

realizadas no auditório da.
Associação dos Diretores das
Empresas de Credito, Investi-
mentos e Financiamento —
ADECIF —. segundo afirmação
de um observador, "não estão
sendo poupados esforços no sen-
tido tle que seja encontrada uma
solução que lhes permita vol-
tar a participar ativamente no
transporte marítimo brasileiro".

Desta forma, os representai!-
tes da Columbus Line, Ivaran
Line, Norton Line, Brodin Li-
ne, Holland Pan-American Line
e Nopal Line empresas não íi-
liadas à nova Conferência In-
teramericana dc Fretes, pro-
curam junto às companhias de
navegação Lóidc Brasileiro,

Moore McCormack, Delta Line.
ELMA. Geórgia. Montemar,
Lamport, Booth, Mitsui, Netu-
mar e Merca mil. integrantes
da Conferência, uma maneira
de coordenar seus interesses
comerciais e adotarem as tèr-
mos da nova politica brasileira
de comercialização marítima.

Embora não haja um perio-
do determinado para a dura-
ção da reunião, observadores
acreditam que "é provável que
dentro de uma semana, no
máximo, os armadores euro-
petis cheguem a um acordo com
as empresas da Conferência
Interamericana de Fretes e com
a.s autoridades brasileiras, con-
forme o disposto na Resolu-
ção 2 995 da Comissão de Ma-
rinha Mercante".

Finalidade Desvirtuada
de um Congresso

BANCO PORTUGUÊS DO BRASIL S. A.
(CHAMADA DE CAPITAL)

Convidamos os senhores Acionistas que subscreveram o aumento
de capital de NCrS 15.000.000,00 para NCrS 16.200.000,00, autori-
zado peia A.G.E. de 9-6-67, a integralizar até o dia 30 de novembro

p. vindouro, os restantes 50% (cinqüenta por cento) das ações subscri-
tas no referido aumento.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1967.
(a.) Cândido José de Souza Filho, Diretor
(a.) Floriano Albrecht Moreira, Diretor

UNIÃO NACIONAL

O Ministro da Indústria e
rio Comércio afirmou que exis-
tem, "'neste todo chamado Bra-
sil, até mesmo partes que nun-
ça tiveram contato entre si"
para lembrar que, na Presidên-
cia da Confederação Nacional
da Indústria, promoveu toda a
sorte de contatos c reuniões,
congre g a n d o empresários de
diversas regiões, procurando
induzi-los a um comportamen-
to a um tempo pioneiro e uni-
tário, levando capitais aonde
os mesmos fossem mais ne-
cessãrios.

Desses contatos e reuniões,
citou os Encontros de Investi-
dores do Nordeste e da Ama-
SSônia, *'hoje promissora flora-
Ção de iniciativas que tendem
a descaracterizar os chamados
grupos regionais, transforman-
do-se em associações verdadei-
rr.mente nacionais que superam
o estágio atual de nosso ainda
desigual arcabouço econômico.""fi preciso estimular e secun-
dar o esforço que a iniciativa
privada vem fazendo de sua
parte pela integração nacional
— enfatizou o Ministro Erimun-
do de Macedo Soares e Silva e
lembrou que o comércio e a

indústria tendem a expandir-se
e a ocupar as imensas regiões
desertas de nosso País. Na
verdade — disse — estamo-nos
preparando para aceitar um
grande desafio geográfico: a
conquista definitiva do espaço
físico brasileiro. E não será com
a nossa atual carência de re-
curses e nossa reduzida popu-
lação que iremos ocupar as vas-
tidões da Amazônia e do Cen-
tro-Oeste. Precisamos enrique-
cer as nosas estruturas econô-
micas, deixar que aumente nos-
sa população, alertando a Na-
ção contra o.s perigos da expio-
são. mas sem esquecer que todo
período de intenso crescimento
econômico é, também, de inten-
so crescimento demográfico".

O Ministro Edmundo de Ma-
cedo Soares e Silva afirmou,
ainda, que "o empresariado na-
cional está à altura de sua fun-
ção normal que é desenvolver
a produção, criando empresas
c os conseqüentes empregos. E
pode. igualmente, cumprir a
função que a Lei lhe dá, de,
através dos seus órgãos de cias-
se, assessorar o Governo, npon-
tando-lhe o.s caminhos que me-
lhor atendam ao desenvolvi-
mento".

VENDA DE AÇÕES
FRIGORÍFICO MUÜIRIS. A - FRMUSA

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
comunica a quem possa interessar que estando con-
cluídas as obras de instalação do Frigorífico Mucuri
S.A., que poderá assim entrar imediatamente na fa-
se de operação, por parte de seu conselho de admi-
nistração, resolveu colocar à venda em conjunto, todas
as ações de que é titular naquela empresa, e que re-

presentam 76 por cento (setenta e seis) do capital so-
ciai, totalmente integralizado.

Características do empreendimento: o conjunlo
industrial do Frigorífico Mucuri S.A. esiá situado em
Teófilo Otoni, Minas Gerais, em região produtora de

pecuária de corte (rebanho bovino estimado em ....
2.300.000 cabeças), no entroncamento da BR-4, en-
tre Rio de Janeiro e Salvador. A energia elétrica é
fornecida pela CEMIG. Sua capacidade é para o abate
de 400 bovinos e 100 suínos/dia, sendo dotado de alto

grau de automatização. Além do abate, estão previs-
tas diversas linhas correlatas de produção, tais como
carne, osso e sangue; graxaria; mocotó; banha; etc. O
conjunto está aparelhado para operar dentro das exi-

gências e padrões técnicos nacionais e internacionais,
inclusive no que se refere à exportação.

A venda se processará com obediência aos crité-
rios usuais de operação do Banco, e dentro das se-

guintes condições básicas:
l.a) O Banco receberá as proposías de compra

a partir do dia 24 de outubro corrente, e até às 18 ho-

ras do dia 24 de novembro de 1967, em sua sede à
Av. Carandaí, 1 .115 — 13.° andar — Belo Horizonte,
Minas Gerais.

2.°) As propostas deverão conter os seguintes
requisitos mínimos:

a) Qualificação empresarial do proponente;
b) Preço oferecido, prazo e condições de paga-

mento; e
c) Garantias.
3.°) As propostas serão, nos termos da legisla-

ção do Banco, analisadas por seus órgãos competen-
tes, segundo seus critérios usuais de operação, a fim
de se escolher a que melhor atenda aos interesses
econômicos e financeiros do empreendimento e do
Banco;

4.°) Para a obtenção de informações e dados
sobre o empreendimento, inclusive quanto à avaliação,
poderão os interessados dirigir-se à sede do Banco,
(Av. Carandaí, 1.115 — 13.° andar) nesta Capital, ou
diretamente à sede da empresa, em Teófilo Otoni.

5.°) Fica reservado ao Banco o direito de negar
sua aprovação a qualquer das propostas ou a Iodas
elas.

Belo Horizonte, 23 de outubro de 1967

A DIRETORIA (P

Encerrou-se, ontem, o 2.°
Congresso Nacional de
Transportes Marítimos e
Construção Naval, que te-
ve início no dia 11 do cor-
rente, no Centro de Conven-

ções do Hotel Giória.
Abstvaindo-nos de rela-

! tar as diversas ocorrências
no periodo de seu trans-
curso, aqui só estamos dan-
do corpo ãs impressões ir-
refreávels de uma auiénti-
ca surpresa, ante c que as-

sistimo.1* na solenidade rio

encerramento do Constes-
so. da qual poderíamos
encher várias páginas con-
tendo as mais incríveis ti-
radas derrotistas, envol-
vendo o.s mais severos ata-

quês à política de restau-
ração econômica do Go-
vérno, relacionada com a

finalidade dc conclave.
Essa atitude dos mento-

res dc Congresso, de certo
modo poderia ser prevista
por quantos acompanha-
ram a sua realização, ao

notar a ausência das altas
autoridades oficiais res-

ponsáveis por tudo quanto
diz respeito à politica de

desenvolvimento, num setor

básico de sua propulsão ina-

diável. Essas autoridades
são: o Ministro dos Trans-

portes, Cel. Mário Andreaz-
za; c Presidente da Comis-
são da Marinha Mercante,
Almirante Macedo Soares e

o Presidente do Lloyd Bra-
sileiro, doutor Ney Garcia
Sotello.

Acompanhando com in-

disfarçarei interesse a po-
litica administrativa do
Presidente Cesta e Silva,

com a feliz inspiração de

ter escolhido elementos

quase insubstituíveis, co-

mo é o caso do Cel. An-
dreazza, para a pasta dos
Transportes, cuja atuação

I já não é segredo para nin-
! guém, por evidenciar uma
capacidade fera do comum,
fazendo a bandeira brasi-
leira tremular nas regiões
mais longínquas do mundo,
além de outras iniciativas
e empreendimentos, jamais
postos em prática, não po-
deríamos calar as nossa»
impressões de incontida re-

pulsa face ao que ocorreu
na solenidade rie encerra-
mento rio II Congresso, que
estamos apreciando.

Tudo, porém, facilmente
se explica: o II Congresso
de Transportes Marítimos e
Construção Naval eviden-

; ciou, sem reservas, a sub-

Ramos tle Rezende

versão total de sua finalkla-
de. transformando-se numa
concentração de caráter
eminentemente político, de
essência negativa e, o mais

grave, antipatriótica.

K o fato não pode deixar
de consternar, provocando
ns reações mais espontâ-

neas dos espíritos equilibra-

dos. que não se deixam em-

polgar pelos arroubos de

uma demagogia superada,

em suas versáteis riemons-

trações puramente artifi-

ciais, dc virilidade progres-
sista. como podemos anotar

na palavra fluente de ai-

guns oradores, completa-

mente divorciada dos fatos,

e acontecimentos que com-

põem a realidade do que se

passa, na seara dos trans-

portes marítimos e da cons-

trução naval.

Felizmente, o clima que
atualmente respira a Na-

ção, já não comporta a in-

vasão sediea de ondas sub-

versivas, cujos focos não

resistem às mais prelimina-
res rajadas cie dedetização
moral administrativa, n se-

rem aplicadas no momento

exato de sua necessidade.
Não nos deteremos, em

conseqüência, a analisar o

que realmente se processou
de condenável, para não di-

zer ridículo, no encerra-

mento do II Congresso de

Transportes Marítimos e

Construção Naval, com o

clássico banquete e a pre-
sença do Ministro da Mari-

nha, Almirante Aug.usto Ra-

demal-er. Estamos, porém,
certos, de que a repercussão
de tudo quanto ali ocorreu,

diferente ria politica admi-
nistrativa do Cel. Mário An-

dreazza, na pasta dos

Transportes, levando o no-

me do Brasil de um lado a
outro dc planeta, não pro-
duzirá, partindo do Hotel

Glória, eco bastante para
chegar, sequer, na primeira
rua da Lapa. Sim, porque
a farsa "patriótica" vivida
no encerramento desse II

Congresso, com suas tone-
ladas rie delírios demagógi-
cos, não resistiria ao pesa
de algumas gramas de rea-

lização do Governo do Ma-
rechal Costa e Silva, na ba-

lança onde está sendo me-

dido o futuro de nossa Ma-

rinha Mercante e Constru-

ção Naval.

iTranscrito dá Gazeta do

Noticias, de 22 de outubro

de 19071.
(P
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Fixados os índices de correção

para imóveis não-residenciais

CONJUNTO PARÁ MARINHA MERCANTE

O Ministro do Planeja-

mento, Sr. Hélio Beltrão, fi-

xou os coeficientes de corre-

ção monetária de aluguéis

não residenciais, através de

portaria que recebeu o nú-

mero 131.

Os coeficientes estabeleci-

dos reíerem-se aos imóveis

que tenham sido objeto de

locação por tempo indeter-

minado, e são aplicáveis em

caso de retomada do imóvel,

na hipótese prevista no Ar-

tigo 3.° e seu parágrafo do
Decreto-Lei n.° 4, de 7 de
fevereiro de 1966.

TABELA

É a seguinte a tabela dos

coeficientes fixados:

'ANOI DBZ.

196?
1965
1965

1967
196Z'3961
19ÍO
1959
195ÍI
1957
1956
1955
195Í
195?
195--
1951
1950
19ÍÍ9
19í|3
19OT
l?/;6
191)5

1,15
1,57
2 ce
P-r7,;-6

11,10
15,90
21.4°
27,60
3/1,00
Ilg.llO
U3,co
56,80
65,80'

98,4o
lll,eo
125,00
1!]0,00
l>;8,oo
177|0O

11,50
16,30
21,90
28,2:1
3/1,50
llll»'
1|3 90

oi,60
77,00
07,60
99,i|0

113 00
126,00
1J|2 00
155,00
175,00

$
li:

11,90
16:70
22,"JO
28 Do-!5,00
lll 60
1|?',60
58,20
67,/;o
77. SO
8b, 60

100,co
Llij.OO
l£7,oo
itejoo
161,00
130,co

1,20
i>??_
üil

12,50
37,10
712,90
29 VO
35,50
Í2 20
50,50
çi),90
68,30
70,70
29,50

102 00
315,00
329,00

lrfc.GO
182,00

/.CO.

1,00

2,50w,
ia,70
11't?.25,!-0

16,00
fe,90
51,00'19,60'69,20

79 • 60
50,50

10?,00
117,00
1:70.00
li-S co
i6ii,oo
lO!i,00

1,01
1 25
yp-.13

13,10
17,90

té$
51,70
60,30
70,00
00,50
91,50

Ml 00
117,00
131,00
1Ü7 00
165,00
183,00

1,03
129
1 76
p.T55,fij
V 13

1-".,Í10
2t|,!|0
¦30,90"IS
2.7,50
61,10

61,30
93,20

105,00
118,00
IV-,00
lt9,00
107,00
1(10,00

ti

mio

_>?_9,1)6
13,90
18,50
2/l?0
31, W
37,&0
íl!| 90

fe
93,!iO

106,00
119,C0.
1311,00
110,00
íSü.oo
190,00

kv.

1,03

1,80

pi
S5,/|0
31,90•18 10
fe 60

iC.iiO
72,70
83,10
Ok,kO.

107,00
120,00
1"5,00
152,00
170,00
19.8,00

1,06
1 1)0
1.82
3,05
6 5210J10

Vi 70
15,90
20,00
i?-,50

íif.,20
5ll,50

. 63.ÍIO
7,3,20
8Í1.00
S5 30

108 00
121,00
136,00
153,00
172,00
19l|,CO

1,0?
1 1:2
1,90

1;S
10 í|0
15,10
20,1-0
26 50
33,00
39,00
56,90
55,30
6ti;20
71l,ll0èK,9o
96,-'lO

109,00
122,00
138,00
155,00
173,00
190,00

1,11
1 Ü5
1 93
3 Ü9
7,09

10:80
15,50
20,90.
27,10
33,50
39,80
W,60
56,00
65.00
75,20
85,80
97,30

110,00
12l|,00
139,00
156,00
175,00
198,CO

tr/n7i(i

Alunos da Facuklade de
Direito se unem contra a
punição de 25 colegas

Todos os alunos da Faculdade de Direito da Universida-,
de Federal do Rio de Janeiro se unirão para defender os
25 colegas punidos pela Congregação "que tem por tradi.
ção o hábito de punir", segundo palavras do Professor Os-
car Stevenson, defensor dos acusados.

O aluno Cláudio Weibel, assessor do Presidente do
CACO, acha que "se os professores carregassem a bandeira
da reforma c dinamismo do ensino, os alunos não preci-
sariam se revoltar, nem fazer política", enquanto o relator
do processo, Professor Gondim Neto, manifestava-se a ia-
vor da punição.

A comissão de técnicos que julgou oi Sois anteprojetos do futuro conjunto para o Centro de Mi,
Mercante, que concentrará, no local ocupado pela Comipunhia lóide Brasileiro, n mesma companhia
e mais armadores, estaleiros, Companhia de Marinha Mercante e demais atividades correlatas, aprovou
o du firma Henrique E. Mindlin e Arquitetos Associados (joio), que concorreu com o arquiteto
M. Roberto. O anteprojeto í autojinanciável e integrará os planos da Secretaria de Obras do Estado
dà Guanabara. Ocupará uma área de 200 mil metros qudrndos entre a Avenida Presidente Vargas e n

Candelária, na orla marítima

INDÚSTRIAS VILLARES S. A.
Cadastro G«r«l d» Conlribuintís da Mirmtério d« Foiend» Inseri'!» n.« 41.460.762
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RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionliícs:

- . i ,n,r.c;acáo át V Sas. o Balanço Gc-ral, . Conta d, Lucres a Pardts e o P.racar do Censalho Fiscal, rafers.itít »c »«rd=io sedai «rminado em 20

t^JTl'Z\: Tc^ rJ—. à diUl55o « V. S... par, os .scl.racl.anlo. ,ua iulaorcm n,c„Sirlo, a conclo,,,,. cen, o nc:-, a- .:,,-,.= pca 1,
de junno de 1967. As atividadía 3DcisÍe coroaranvse de bom êxito, como

Í2 colaboração c\ut lém preiteclo aos administradores da sociedade.

Siio Pouio, 14 de setembro d« 19ó7.

A DIRETORIA

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 1967

ATIVO
PASSIVO

DIJPON1VEL

Caixa 
Bancos ....

14 770,00
2 944 397,05 2 959 167,05

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Contfti c Receber 
Títulos í Receber 

MENOS:

Responsabilidade por Títulos Díscontaaor.
Provisão C/Duvicic-SBs 

Contas Correntes 
Inventários 

«EAUZAVEL A LONGO PRAZO

Ações em Empresas Coligadas 
Ações s Apólices Diversas 
Depóiitos Adicionais Restltuíveis ...
Depósitos p/Investi men tos — SUDENE
CkriçjDCÕet Reaiustáveis Lei n." 4 357
Cauções em Dinheiro 
Contes e Tít-jloi a Receber 
Conte» Correntes 

HESULTADO PENDENTC

Pagom. Antecipados e De:p:s;,: A An,
Difftrpncan d« Câmbio a AD/onfiar
Bancos C/Vinculada 
Divercos 

IMOBILIZADO

17 895 432,25
755 616,28

18 651 048,33

1 636 537,38
559 111,49 16 455 359,66

¦} 044 798,31
30 124 980,73

176 491,00
505 305.C0
343 223,42
927 638.36
237 387,58
186 102,20
139 463.64
183 034,67

1 054 475,72
549 991,91
505 060,25
373 711,38

8,70

EXIOiVEL A CURTO PRAZO

Fornecedores 
Dividendos a Paçjar 
Fòllins de Pagamento e Er,:arç,os 
Remunararjãp de Parles Beneficiárias .
Porcentaocm t!;. Diretoria 
Impostos n P£;;=r ••
Obrigações Re ajusta veis — Lei 4257 a
Contas Cortantes 
rÍnBr.c'arnr:nío&

Eifrancjeircs ao Câmbio de Custo
Diferenças da Câmbio a Liquidar

Roy.ilties a Pagar
Vaòres Oriçinais 
Dírcronça: de Câmbio a Liquidar

Royalties a \'c--.c»t 
Compromissos de Compra 
THl7:s a Psgar 
Provisão para Imposto de Rrnda ....
Divsroos 

3 234 030,14
1 219 673.96
1 357 860,47

638 908,83
319 454.44

1 C41 673,66
115 459,83

1 265 35-1,98

478 477,10
4-50 351,45

557 245,19
63 297,44

T/5 440,99
742 305,03
013 666,53

1 133 647,00
563 838,94 16 940 691,15

2 483 239,76

Móveis e Ulenüliios, Wíquinas, £.-,vipam8r
e Veículos 

Re&vaiiasSo doe mssmoe 

Patentes e Privilégios <

MENOS:

Provirão p/Deprecir,;ões

Terrenos
Edifícios

Reavaliação dos mesmos

3 704 848,71
8 159 936,77

11 864 785,-iS
9 350,00

11 874 145,48

5 093 891,44

2 044 OBS.33
1 776 523,48

3 820 616,81
7 130 266,34

6 760 254,04

10 950 I
MENOS:

Provirão para Depreciação dos Edifícios

Ben.i Patrimoniüi'; «m Construção 

CONTAS COMPENSADAS

Contratos Assinados- 
Bancos C/Cobranças 
Carteira C/Cobrança 
Bancos C/Desconto 
Bancos C/Custódia 
Banco* C/Garantia de Empréstimo
Outras Contas 

279 628,32 10 671 254,83

294 503,38

SUBTOTAL

17 746 017,25

77 617 303,63

94 417 441,83
4 500 192,50

12 703 787,29
1 636 537,38
1 842 104,85
1 719 41-1.C0

560 314,58

EXIGIVEl A LONGO PRAZO

Provisão para Imposto de Rer.tia . ¦ - -
Financiamentos

Estmnnsircs ao Câmbio de Custa
Diferenças de Câmbio a Liquidar

Fundo rie Rr-saate d» Parte-. Benr "

Diversos 

RESULTADO PENDENTE

Pre^cO-.;, ConlratL-ais 56 474 221,43
MENOS: Custo de Ooras em Montagem 3o 351 619,48

Pre^tscões Contratuaís-Equipamentos 
Royaitíes a Vencer 
Fundo rie Garantia Ho T^nir-o <¦> -r"' ¦¦''¦'^ 
Diversos 

NAO EXIGÍVEl

Ca.-iilal • Reservas

R^iva cômryi.rsAria 
' *.*'.".'. 

I".'..'.'.'.'.'.'.".'.'.".".'.".".".*.". .*.'.".".*.'.'.. 749 130,78
Reserva Proveniente de Dividendos 30 928,19
Rc.-^rva de Renda Taxada c/ 157;. na F j 23rl 807,55
Reif-rva Proveniente He Açõa^ Boniíicada^ 950 461,41
Reserva Proveniente de Reavaliação do Ativo — Imobilizado 4 6:7 632,56
Reserva para Manutenção do Capital de Gira 2 004 931,38
Reserva Proveniente de C. Monelária dns O. Reaiu;táveis .. 510 933,92
R»:erva Geral 3 131997,14

FUNDOS E PROVISÕES

Fundo para Investimer.t.s - Lei :,."' 3 470 155 199,93
Fundo para Indenizações Trabalhistas - Lei n.° 4 357 .... 332 530,00

136 647,00

45 405,36
41 343,02

1C0.C0
193 -187,94 425 9Ê3,32

30 122 601,95

3 917 198,10
613 440,63
505 060,25
801 £-14,37

10 COO 000,00

35 959 315,30

537 735,93

SUBTOTAL

117 379 792.43

194 997 096,06

CONTAS COMPENSADAS .

Produção Contratada .
Títulos em Cobrança .
Títulos sm C3rteir: ..
Títulos Desccntadcs .
Valore*; em Cuítórita
Va'ôres em Garantia .
Outros Contas 

94 417 441,83
4 500 192,50

12 703 787,29
1 636 537,38
1 842 104.65
1 719 414,00

560 314,53

PXTNIÇÃO
Sete alunos íoram suspensos

por 30 dias, sendo computados
os oito durante os quais se rea-
lizou o julgamento: Mário An-
tõnio Nascimento, Sérgio Liicio,
Heraldo Ravasco Moreira Maia,
Ubaldino Soto Coelho, Maria
Quartin Pinto, Antônio Amaral
Serra e Vànla Regina de Almei-
da Serra. Seis sofrerão uma
suspensão de 180 dias, o que os
farA perder um ano de curso,
pois estão impedidos de fazer
as provas e não poderão se ma-
tricular no começo do ano pró-
ximo: Pedro de Barros Lins,
Sônia Regina Cadaval, Flãvio
Gomes Festas, Sônia Regina
Ramos, Artur Montresor, Ana
Maria Franco Ribas

Doze alunos deverão ser ex-
pulsos se a proposta da Con-
grogação íôr aceita pelo Conse-
Iho Universitário, cuja sessão
ordinária será iniciada às 11
horas de amanhã: Vladimir
Gracindo Soares Palmeira. Bea-
triz Teresa Coutinho Boiteux,
Cláudio Jorge Câmara, Daniel

23 292 813,36

77 617 303,63

TOTAL

117 379 792,43

194 997 096,06

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS ENCERRADA EM 30 DE JUNHO DE 1967

DilITO

DESPESAS GERAIS » 2" 799,06
MENOS: Aoroorlnrlas nos Cu-toi 1994 796,98

IMPOSTOS E TAXAS 13 307 566,71
MENOS: Apropriados nos Custo 10 535 779,18

JUROS DE CRÉDITOS DE TERCEIROS

Nacionais 528 034,34
Estrangeiros '5 W8-7'

Amortizações do ativo 1278945,29
MENOS: Apropriadas nos Custos ' °" S48-04

PERDAS diversas 

DISTRIBUIÇÃO DO IUCRO LIQUIDO

Reserva Compulsória 319 454,44
Remuneração de Partes Beneficiárias 636 908,88
Porcentagem da Diretoria 319 454,44
30.° Dividendo a Pagar (NCRÍ 0,12 p/Ação) 1 200 000,00
Reserva de Renda Taxada C/15% na Fonte 99 303,60
Reserva Proveniente- de Ações Bonificadas 2-'' 545,89
Reserva P/Manutenção do Capital de Giro 9-14 668,67
Reserva Geral 2 607752,91

TOTAL

CRÉDITO

SALDO ANTERIOR ••
7 303 002,08 I MENOS: Distribuição para Res-rva Geral A;:, vada em As:: • ."õ Cr:' nona de

31/10/66 

366 126,81

366 126,81

2 771 787,53 ; PRODUTO DA OPERAÇÃO SOCIAL 073 837,33

623 973,13

216 377,25

319 913,18

6 389 086,83

17 624 142,00

RENDAS DIVERSAS
Participação em Outras Sociedades

Rendas Taxadas c/ !5% na Fonte
Ações Bonificadas

Diversas 

REVERSÃO DA PROVISÃO PARA IMPOSTOS

99 303,60
259 545,89

358 349,49
1 £06 020,18 1 864 869,67

685 435,00

17 624 142,00

Shígueyuki Miyadi
Técnico em Contabilidade

C.R.C. - SP-23 584

Luiz Dumont Villares
Alfredo Dumcnt Villares
Luir Dicderichsen Villares
5frdro Rodrigues Mendus
3orge K,r|stian Orberq
Paschoel Ardito

Diretor Presidente
Diretor Vlce-Prestdente
Diretor Vice-Prosidenle
Diretor Superintendente
Diretor Superintendente
Diretor

Henrique João Vanorden
Manoel Ernesto Serra Negra
Jcão J. de Mcraís Guerra
MJrcio Elisio de Freitas
Carlos Rímoi Villare»

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Diretor
Diretor
Diretor
Diretor
Diretor

30 de junho de 1967 apre:
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscsl de INDÚSTRIAS ViLLARES S. A., lendo examinado o Inventário, o balanço e a conta de lucros a perdas, referentes ao exercício encerrdao en,

• sendo-lhei fornecidas todas is informações a esclarecimentos solicitados, declaram ter encontrado o referido Inventário, balanço e conta, em perfeita ordem e correção, recomendando-os, por isso, i aprovação d» Assemoi.

Acbn;s,a!- .São Paulo. 13 de setembro de 1967.
Dcclo Ferrar Alvim
William Percy Davison
João Soares do Amaral Noto

.'ntsdcs
Gerai

Aarão Reis Pilho. Válter da Sil-
va Bezze, José Braíman, Mar-
Iene Braíman. Luís Carlos Ro-
sa, Heitor Silva, Crlspina Maria
Hamann Barcelos, João Batista
de Andrade c Ludmila Papi.

Dezesseis votos contra quatro
resolveram a expulsão dos alu-
nos, sendo contrários á punição"que só serve para acirrar os
ânimos", os Professores Oscar
Stevenson e Evaristo do Morais
Filho, e o Presiden te do CACO,
Alírio Ramos. O Professor
Afonso Arinos também mani-
íestou-se contra a expulsão dos
estudantes e pediu que í õ s s e
aplicada a pena de suspensão
por 180 dias. Os demais mem-
bros da Congregação. Professo-
res Clóvis Paulo cia Rocha, Co-
trim Neto, Hélio Gomes, Ferrei-
ra de Sousa, Haroldo Valadão,
Gondim New, Res;ina Gondim.
Abílio Nogueira, Pedro Lins Pa!-
meira. Machado Paupérlo, Caio
Mário Prado Júnior, Hélio Tor-
na-ihi. Luis Fernando e Roberto
Piragibe da Fonseca, apoiaram
todas as medidas punitivas.

Relatório enviado à Câmara
confirma torturas em oito
presos detidos em quartéis

Brasília (Sucursal) — Em relato entregue ontem ã Cã-
mara, os Deputados Márcio Moreira Alves, Mala Machado
e Doin Vieira — que visitaram sábado último presos po-
liticos em Juij; cie Fora — confirmaram torturas e sevicias
em oito pessoas, 

"praticadas por um número extremamen-
te reduzido cie militares, criminosos, que não contam com
a solidariedade cia maioria esmagadora dos seus colegas''.

Nas queixas dos presos — alguns espancados ininterrup-
tamente durante noites inteiras — o nome do Major Zeno
José de Almeida Moura aparece como responsável em todas
as torturas. Os presos íoram espancados em Brasília, Uber-
iándia e Goiânia.

DEPOIMENTOS

relatório enumera as se-
guinies queixas de torturas:

— Antônio Jerônlmo de
Freitas, lavrador, preso dia 1."
cie agosto: aplicaram-lhe tele-
fones nos ouvidos no Quartel da
3." Cia. do 6.° Batalhão de Ca-
çadores. Torturador: Capitão
Braga. Recebeu ainda golpes
nos rins e cacetadas nas per-
nas;

— Jarbas Silva Marques,
professor, residente em Brasi-
lia. O oficial de dia do Quar-
tel dos Dragues cia Indepen-
dência apagou-lhe cigarros no
rosto, aplicou-lhe telefonei c
caldos. O Major Oscar cia Silva
citou o exemplo da Indonésia,
onde os comunistas íoram fuzi-
lados, e fé/, referência à exis-
•téncia. no Exército, de um Es-
quadrão da Morte, com a fina-
lidade de "desembaraçar-se"
dos subversivos:

— José Lourenço, pedreiro,
priso em Uberlândia, teve seu
pé aleijado pisoteado no 6.°
Batalhão de Caçadores pelo Te-
nente Costa ou Castro, que es-
murrou-o também nos rins e
estômago;

— Edmo de Sousa, protéti-
co, espancado em Uberlândia
pelo mesmo tenente;

õ— Taylor cia Silva, recebeu
choques elétricos no quartel cia
PE de Brasília, aplicados pelo
Sa-:'g-ento Milton, na presença
da um major:

— Irt-o Marques dos San-
tos nada sofreu, mas testemu-
ni-.ou o espancamento de que
íoi vitima Dionisio Carijó, na
PE de Brasília;

— Eiias Parreira Barbosa
— agredido pelo Sargento Cas-
telo Branco, da PE de Brasi-
lia, presenciou torturas em ou-
tros presos:

3 — José Ferreira Braga, do
DN-TiR, torturado pelo Tenen-
te Costa cem murros na cabeça
e no peito no quartel de Uber-
lândia.

IÍ.» RM ESTUDA

O Comando da 14.» Região
Militar está estudando o rela-
tório elaborado peles parlnmen-
tares que se avistaram em Juiz
de Fora com diversos presos
políticos, e que denuncia vá-
rios oficiais seus que servem e:n
Brasília, Goiânia e Uberlãnciia
de torturar os detidos. O Co-
mando só se manifestará atra-
vés do Ministro do Exército ou
com sua autorização.

Os militares consideraram o
relatório dos deputados "sus-

poitissimo", por ter sido ela-
corado por uma comissão c<>m-
poií-a apenas por parlamenta- "
res oposicionistas, que podo-
riam estar interessados apenas
em fazer agitação.

O comando da 11.» R-ÃI não
acredita ainda nas denúncias
formuladas contra seus oficiais
por parlamentares, sob a ale-
gação de que poderiam ter sido
feitas diante da suposição de
que, agora, quando se passa-
ram dois meses da fcransferèu-
cia dos presos para Juiz de
Fora, seria diíicil confirmar
nos corpos dos detidos os si-
nais des espancamentos.

Recordo-ti-se que enquanto as
pessoas implicadas no movi-
incuto considerado subversivo
de Uberlândia com ramifica-
çlos em Goiás e Brasília esti-
vsram presas nes quartéis cia.
Capital da República, os res-
ponsáveís pelas prisões tinham,
como ponto de honra o respei-
to á integridade física e nicval
dos detidos. Inclusive, nos vá-
riüs contatos que mantinham
com a imprensa, chamavam a
atenção para o fato dessas
pessoas estarem em perfeitas
condições físicas.

Com base no relatório dos
parlamentares que foram a
Juiz de Fora. o lider cio MOB.
Deputado Mário Covas, cama-
nit-ou ontem que o Partido o;;o-
sicionista decidiu encaminhar

i i-cpre.icut-açáo ao Minis-
tro do Exército, solicitando a
punição dos militares que tor-
turaram presos políticos uo
Distrito Federal, em Goiânia e
em Uberlândia.

Em nome da liderança cio
Governo, o Sr. Geraldo Freire
considerou justa a represen-
tação. e disse que os fatos se-
rão devidamente apurados. —
Somos todos contra a violén-
cia: a revolução foi feita para
resguardar a dignidade liuma-
na — disse.

No relatório dos parlamenta-
res, foram apontados os se-
guintes torturadores: em Uber-
lãiiclia, um agente do DCP3,
de Brasília, conhecido por Ca-
pilão ou Braga e um tenente
de 28 a 30 anos, de côr escura
de nome Castro ou Costa que
serve no 6." Batalhão de Ca-
çadores; em Brasília. Major
Zeno José de Almeida. Moura,
Capitão Sóstenes Nogueira,
Sargento Milton e Sargento
Juvenal Antunes, da Polícia do
Exército, e o Oficial de Dia em
serviço no quartel dos Dragões
da Independência na noite de
1.° de agosto de 1967. Em Goiâ-
nia, o Tenente Bandeira e o
sargento Thompson.

pela Diretoria,
d;s Senhores i

COMPANHIA
FERRO E AÇO DE VITÓRIA

C.G.C. 33 495 615/1

DISTRIBUIÇÃO DE BONIFICAÇÃO
São convidados os senhores Acionistas a com-

parecerem à sede da Companhia, na Rua do Car-
mo, 27 — 8.° andar, das 9 às 11 horas e das 14
às 17 horas, exceto aos sábados, munidos dos títu-
los representativos de suas ações, para receberem
a bonificação relativa ao aumento de capital de
NCr$ 35,200 milhões para NCr$ 39,600 milhões,
por reavaliação do ativo, na proporção de uma ação
nova para cada grupo de oito, conforme Assem-
bléia Geral Extraordinária de 30 de junho de 1967.

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1967.

(a.) HÉSIO DE MELLO E ALVIM
Diretor Presidente

(a.) ANTÔNIO FONTES FERREIRA
Diretor Financeiro. (P



Jornal do Brasil, quarta-feira, 25-10-67. l.° Cad. — 15

ias nas praças
ti como primeira

experiência do INL no Rio
Foram instaladas ontem nas Praças Barão de Drum-

mond, Saens Pena, da Bandeira, Jardim do Méier e Pas-
seio Público as minibibliotecas do Instituto Nacional do
Livro, sob a responsabilidade de estudantes de Biblioteco-
nomia, lendo todas elas funcionado das 14 às 18 horas.

A maior nrocura se deu no Passeio Público, no earri-
nho, que é desmontável, colocado junto à estátua do poeta
Castro Alves, onde vários estudantes leram poesias (prin-
cipalmente) e romances leves, sentados nos bancos e de-
baixo das árvores.

POUCA CONCORRÊNCIA

EXPERIÊNCIA

O General Umberto Peregri-
no. Diretor do Instituto Nacio-
na! do Livro inlém de irmão do
escritor Peregrino Júnior e do
jurista Seabra Fagundesi, acha
que a experiência é "muito vá-
lida". Após a semana de expe-
rióncias, exigirá de cada estu-
dante responsável pela barraca
um relatório, dando as suas opl-
niões gerais sobre a idéia. O
primeiro dia de ontem não teve
grande número de leitores por-
ciuc a publicidade íoi pouca, .fal-
tando, acima disso, o costume
de leitura do povo brasileiro.

Ás minibibliotecas ficarão nos
locais citados até amanhã,
quando passarão para a Zona
Sul e Tijuca: Praças do Lido,
Nossa Senhora da Paz. Afonso
Pena. No sábado e domingo es-
tarão nas praias de Copacabana

e Castelinho. A do Passeio Pú-
lbico continuará no mesmo lo-
cal. até o fim da promoção.

Quem não está acostumado —
segundo uma das estudantes —
toma "um susto" quando vê o
carrinho, os livros e a palavra
empréstimo escrita em letras
destacadas. Muitos perguntam
se é para venda e outros se po-
dem levar para casa. E não fal-
ta quem indague se o emprésti-
mo é pago. O maior fracasso
íoi no Jardim do Méier, onde
ninguém leu nada, embora al-
guns tomassem conhecimento
do carrinho.- A tarde de ontem,
nesse local, teve uma freqüência
(como, aliás, é comum) de em-
pregadas domésticas e soldados,
que compravam apenas pipocas
ou batiam fotos nos lamf.>c-
lambe.

Pro-Matre pede ao carioca
que a auxilie tornando-se
um dos sócios mantenedores

A Diretoria da Pro-Matre, reunida ontem, decidiu fa-
zer um apelo à população carioca para que a auxilie na
campanha de aumento do quadro de sócios mantenedores,
pois a situação financeira da entidade é considerada muito
prave diante, inclusive, da falta de pagamento das subven-
ções pelos Governos federal e estadual.

Foram também acertados os detalhes da Feira de Ar-
ligos de Natal, que será realizada de 1 a 24 de dezembro,
no Museu de Arte Moderna, com parte da renda reverteu-
cio em beneficio da Pro-Matre, que até então deverá estar
com um déficit de NCr$ 60 mil, "se a população não ajudar".

domésticas — será cm benefi-
cio da instituição.

Foi calculada, em principio,
a presença de cerca de 150 mil
pessoas na Feira para ajudar a
Pro-Matre, embora o patrocínio
e organização sejam do comer-
cio carioca. No período de 1 a
24 de dezembro, inclusive, as
dependências do MAM ficarão
abertas à visitação pública nos
horários de 17 às 24 horas (dins
da semana) e de 14 às 24 ho-
ras, aos sábados e domingos.

Os sócios mantenedores terão
o direito, de agora em diante,
cie encaminhar uma gestante
sem recursos por ano à institui-
ção, difundindo o lema tradi-
eional de Ajude Uma Criança,
a Nascer.

QUEM AJUDA

— Somente a Legião Brasi-
leira de Assistência tem man-
tido rigorosamente em dia o
pagamento de sua subvenção
mensal de NCrS 6 mil — escliv-
)•< cou uma das diretoras no en-
contro, ao explicar que o Go-
vêrno federal há quatro anos
não paga seu compromisso
nnual de NCrS 20 mil e o es-"atiual há dois anos deixou tie
pagr.r sua dotação também
anual de apenas NCr$ 10 mil.

Diante desse quadro, confor-
me foi explicado, a. Diretoria
da Pro-Matre veio susteni-an-
cio a situação até nqui graças
à.s rendas das festas de ca-
ridade em seu beneficio e às
mensalidades dos seus 1 000 só-
cios mantenedores atuais. A
Presidente da instituição, Sr.a
Giida Rocha Miranda, Sam-
paio, dirigiu os trabalhos, sa-
lientando a necessidade cie se
conseguir pelo menos mais 4 0110
.sócios mantenedores até o fi-
nal do ano, a fim de coorir o
orçamento mensal de NCrS 40
milhões, agravado a partir do
més passado.

COMO AJUDAR

Ao mesmo tempo em que era
feito o apelo para intensificar
a campanha de novos sócios, a
Diretoria da Pro-Matre encer-
rou a programação com vistas
á realização da Feira de Arti-
gos de Natal, no MAM. e cuja
renda, proveniente da cobran-
ca de ingressos indviduais de
NCrS 1,00 — dando direito â
participação em sorteios de
carros e de diversas utilidades

COMO ESTA

Outro apelo, feito durante o
encontro foi para a população
encaminhar para a Rua Vene-
zuela. 153, seus recibos de con-
tas de luz já pagos e. quaisquer
outros auxilies. Uma das dire-
toras citou que até sacos de pa-
pei velho têm chegado ã insti-
tuição.

A Pro-Matre foi fundada em
1918 por Esteia de Carvalho
Guerra Duval e Fernando Ma-
galhâes, tendo sido utilizada,
no início, como h o s p i t a 1 de
emergência para os doentes
atacados por uma forte epide-
mia de gripe que se alastrou
no Rio na época.

Em seus 48 anos. atendeu
mais de 125 mil gestantes, com
o nascimento cie 95 mil crian-
ças. dispondo, atualmente, de
30 médicos e 30 acadêmicos, to-
dos, como a Diretoria, traba-
lhando sem qualquer remune-
ração.

Justiça do Estado conclui
que só criando mais Varas
funcionará com eficiência

A criação de mais oito Varas Cíveis, 14 Varas Crimi-
nais e 20 cargos de Defensor Público foi considerada in.
dispensável à boa administração da Justiça no Estado, on-
tem, na reunião matinal do Conselho da Magistratura, e
mensagem à Assembléia Legislativa pedindo a sua criação
está sendo elaborada pelo Desembargador Elmano Cruz.

Como a Constituição da Guanabara exige que a pro-
posta de modificação da organização judiciária do Estado
seja feita por lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, o
trabalho que está sendo redigido pelo Corregedor da Jus-
tiça será submetido ã aprovação do Tribunal numa de suas
próximas sessões.
CRÍTICAS

O atual Conselho da Magis-
tratura tem-se mostrado sen-
sivel a todas as criticas cons-
trulivas dirigidas à adminis-
tração da Justiça na Guana-
bara. Agora- mesmo, quando
se avolumam as queixas con-
tra a demora na tramitação
dos processos e a excessiva bu-
roeraciá dos cartórios, o Con-
selho, em lugar de receber as
manifestações como um agra-
vo, como acontecia anterior-
msnte, dispõe-se a resolver os
problemas e' a melhorar as

condições de atendimento dos
advogados e das partes.

O primeiro passo importante
nesse sentido, e que obrigou
o Desembargador Aluísio Ma-
ria Teixeira a enfrentar "po-
derosas forças contrárias", foi
a elaboração do nôvo Regi-
mento de Custas Judiciais, que
já está em vigor.

Agora, convencidos de que o
reduzido número de Varas é o
responsável pela demora no
julgamento dos feitos, os
membros do Conselho da Ma-
gistratura resolveram enfren-
tar a situação.

São Paulo Kennelfará
homenageará exposição
Fontenele em novembro

São Paulo (Sucursal) —
Será realizada no dia 14, na
Biblioteca Municipal de São
Paulo, uma homenagem ao
Coronel Américo Fontene-
le, organizada pele cantor
Erasmo Carlos e por cinco
técnicos que faziam parte
da equipe do ex-Diretor do
Transito. Foram convidados
o Governador Abreu Sodré,
c Prefeito Faria Lima e ou-
trás autoridades.

O Kennel Clube do Brasil
deverá promover em no-
vembro, no Maracanãzinho,
uma exposição internacio-
nal reunindo cães das me-
lhores raças do mundo, se-
gundo anunciou ontem seu
Presidente, Sr. Mário Ba-
roni. Explicou que ela fará
parte dos festejos do 45.°
aniversário do clube e será
dirigida pelo Presidente do
Kennel Clube da Alemã-
nha.
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Crescem na igreja do Cosme
Vellio os preparativos da
procissão de S. Judas Tadeu

Depois das novenas dedicadas às mulheres, aos homens,
aos moços e às crianças — iniciadas no dia 19 , realizou-
se ontem na Paróquia de São Judas Tadeu, no Cosme Ve-
lho, a novena dos trabalhadores, como parte dos festejos
que se estenderão até domingo, com a procissão em nome-
nagem ao santo.

À medida que se aproxima o dia de Sáo Judas Tadeu,
aumenta principalmente à noite a afluência dos fiéis, que
participam das novenas e depois assistem à anresentação
de conjuntos de iê-iê-iê, formados de moços, os' freqüenta-
dores mais assíduos da igreja do Cosme Velho.
MOVIMENTO

No pátio coberto da Paro-
quia, onde as obras prosse-
gueni, foram armadas barra-
quinhas para a venda de vá-
rios objetos, visando a obter
renda em íavor da igreja.

As novenas continuarão até
sábado e, a partir de hoje, elas
serão dedicadas aos benfeito-
res, aos doentes, aos que so-
irem e — a última — a todos
os devotos.

Terminadas as rezas, come-
ça o espetáculo dos conjuntos
Os Aranhas e Os Canibais.
Eles foram especialmente con-
viciados por Monsenhor Bessa,
que conta permanentemente,
em sua paróquia, com a fre-
qiiència de grande número de
moças e rapazes.

FESTEJOS

No sábado, a Paróquia será
aberta a partir das 6h30m, de-
pois de uma alvorada. Às 8
horas, 91_30m, U horas, 12 ho-

ras, 17 horas e _81_30m, serão
realizadas missas. A das 11
horas tradicionalmente desper-
ta mais interesse, por ser can-
tada.

Tão logo termine a das 18h
30m, os fiéis percorrerão as
ruas do bairro em procissão a
Sáo Judas Tadeu, sendo co-
mum a participação de pessoas
que pagam promessas, deposi-
tando no altar da Paróquia
grande número de muletas,
imagens do santo e outros ob-
jetos. Em vista do grande mo-
vimento no dia de São Judas
Tadeu, não serão realizados os
batizados, adiados para o dia
seguinte.

Está em estudos, por um gru-
po de jovens que freqüentam
a. igreja do Cosme Velho a rea-
lizaçáo em dezembro do I Fes-
tival da Juventude Cristã de
Música Popular, que reunirá
compositores ainda desconheci-
dos e músicas inéditas. Até o
fim do més, cs organizade. is
divulgarão as bases do concur-
so. que tem todo o apoio de
Monsenhor Bessa.
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AÇOS VILLAME§ S. A,
São Paulo — Rio de Janeiro — Belo Horizonte — Porto Alegre — Recife Joinville — Campinas — Curitiba

Senhores Acionistas:

CADASTRO GERAI Dl CONTRIBUINTÜS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSCRIÇÃO N.« 60.664.810

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Submetemos » apreciação de V.Sas. o Balanço Geral, a Coma de lucre, a Perca, e o Parecer do Conselho Fiscal, referente, ao exercício social encerrado em 30 d, iunho de 1967 A. _i ¦ . Ide bom exilo, como espelhado no balanço em causa. Permanecemos à disposição de V.Sas. para os e«clarecimcnlos cue iulc-rem nece-árío, , rZr\,;?„. . , ,'sllvldid" «ciars coroaram-st
lado aos administradores da sociedaoe. e.ctarecimcntos que |ulg..rcm nece.sar.os, e concluímos com o nosso agradecimento pela feliz colaboração que tém pres-

Sao Paulo, 14 de setembro de 1967

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 1967
A DIRETORIA

ATIVO
PASSIVO

DISPONÍVEL

Caixa .
Bancos

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Duplicata» a Receber 
menos: — Responsabilidade por Duplicatas

Descontadas
Provisão para Contas Duvidosos

17.527.856,69

6.081.044,20
525.835,70

Depóiitos em Moeda Estrangeira
Banccs Contai E_;pcci..i; 
letras e Títulos a Receber 
Contas Correntes
Inventários

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Depósitos Adicionais Restiíuíveis 3Òòre Imposto de Renda
Depósitos para Investimentos - SUDENE - SUDAM 
Obrigações Rcajustáveis - Lei 4357^64 
Depósitos Vinculados - lei 4357164 
Diversos Títulos, Investimentos e Depósitos 

RESULTADO PENDENTE

Diferenças de Câmbio a Apropriar
Pagamentos Antecipados e Despesas a Amortizar

4.S75.0O
.055.520,05

10.920.976,79

387.153,49
91.068,62
90.635,60

949.610,74
15.291.746,14

457.915,28
2.493.228,85
1.694.837,76

842.170,56
2.870.498,39

1.620.893.24
1 .494.770,34

1.060.095,05

27.931.391,38

s.3:e.6:o,84

3.115.663,58

IMOBILIZADO

Móveis e Utensílios, Máquinas, Equipamentos e Instalações,

Veículos e Edifícios
Correção Monetária ....,

fundo de DepreciaçSo

Terrenos 
Bens Patrimoniais em Construção e no Almoxarifado

Corecao Monetária 

Máquinas « Equipamentos em Trânsito
Valores Intangíveis 

14.096.674,73
26.174.888,35

40.271.563,58
12.769.626,43

216.535,83
5.013.598,09

5.230.133,92
2.236.712.65

27.501.937,15

7.466.846,57

2.540.248,10
6.072,42

SUB-TOTAL

CONTAS COMPENSADAS

Bancos Conta Cobrança 
Bnncos Conta Caução 
Bancos Conta Fiança 
Valores em Depósito e Ações em Caução

3.169.718,95
33.290,96

315.747,25
745,16

TOTAL

37.515.104,24

77.980.905,09

3.519.502,32

81.500.407,41

EXIOIVEL A CURTO PRAZO

Fornecedores , ,,, m,,,Contas e Responsabilidades s Pagar  
?xti'™ii

Dividendos a Paçiar  
.7in 

Aoní?
Contas Correntes Nacionais  

7a, 
,!?'•£

Contas Correntes Estrangeiras  
17 

7?? 17Impostos a Pagar  
, 

A,'mm
Remuneração das Parles Ben-í: ias '..... ZZZZZ.'.'. 

'.'.'.'. 464 
17074Debcntures a Resgatar e Juros  

"'" "'' ,/0,,'rD

Financiamentos 14.861,-8
Nacionais 10.080,25
Estrangeiros  81.001,64 91.081,39

Diferenças de Câmbio ,1 Liquidar 24.25732
Empréstimos Industriais 27ó 41330
Obrigações Reajustáveis a Recolher '...'.".. 40.904*29

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Fundo de Resgate da.. Partes Beneficiários joo COProvisão para Importo de Renda 875.600 00Imposto de Renda a Posar 68 535 44Dabêntures ..,' 33'70Ò]oo
financiamentos

Nacionais 24.949 72
Estrangeiros  7.628Í84278 7.653.792,50

Diferenças dc Câmbio a Liquidar 1.730.568.51
Empréstimos Industriais 298.507 81

RESULTADO PENDENTE

Juros a Vencer, Contribuições ern Litígio e Fundo cie Garantia - Nio Optanlej 

NAO EXIOIVEL

Capital
Nacional . . .  26.005.771,00
Estrangeiro — .nternaticnal Flnance Ccrporsficn

Washington - DC 3.144.229,00

29.15O.0CO.O0
menos: — Capital a Realizar  2.505.814,CO 26.644.186,00

Reserva Compulsória 1.666.302,76
Reserva Geral 11.7.15.273,58
Reserva para Aumento de Capital 5.504.299.10
Rs:erv.) Proveniente de Açoe-. Bonifícadas 98.851,90
Reserva Provaniento da Correção d» Obri' ?• Ro^justáveit 718.094,59
Reserva Taxada ccm 15°0 de Imposto de Rjncla 4.858,59
Reserva Esoecis! para Manutenção de Capital de Gi.-o 4.577.948,41
Fundo rie Investimentos ] .476.909,10
Fundo de Indenizações Trabalhistas 32.045,03

SUB-TOTAL T

CONTAS COMPENSADAS

Títulos em Cobrança 3.169.718.95
Títulos Caucionados 33.290,96
Fianças 315.747,25
Valores de Terceiros e Caução da Diretoria 745,16

TOTAL . .7

14.356.486,10

10.660.854,26

492.795,67

52.468.769X4

77.980.905,09

3.519.502,32

81.500.407,41

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 1967

DfBITO CRÉDITO

DESPESAS GERAIS 
impostos . ::::: y.&o.YiV...menos: — Apropriados nos Custos 12.956,62

JUROS DE CRÉDITOS DE TERCEIROS

N«ionai? 789.759,33
Estrangeiros * . .... 370.01374

AMORTIZAÇÃO DO ATIVO .', "âTça^ÜI 22~menos;— Apropriada nos Custos .' !.,, 3.479.845*74

PERDAS DIVERSAS 
PROVISÃO PARA CONTAS DUVIDOSAS  
DISTRIBUIÇÃO DO SALDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 30.06.67

Reserva Ccmpulsória 332 085 37¦Reserva Geral 350.898,90
Reserva Proveniente de Ações Bonifícadas 98.851,90
Reserva Proveniente cia Correção dc Obrigações Rcaiustá.eis 552.'98l'09
Reserva Taxada ccm 15% de Imposto de Renda 4.858,59
Remuneração das Partes Beneficiárias ,- -464.170,74
20% Dividendo a Pagar (NCrS 0,12 por ação) 2.937.860,84

total .77.77.77.777

12.630.663,13

9.247.462,71

1.159.773,07

£03.369,48

430.550,23
525.835,70

4.641 .707,43

29.139.361,75

SALDO ANTERIOR 3.584.683,54
menos: — Transferido para Reserva Geral conforme deliberação da Assembléia

Geral Ordinária de 31.10.66 3.584.683,54

PRODUTO DA OPERAÇÃO SOCIAL 
RENDAS DIVERSAS 
REVERSÃO DO SALDO DA PROVISÃO PARA CONTAS DUVIDOSAS 
REVERSÃO DO SALDO DA PROVISÃO PARA IMPOSTOS 

27.694.837,47
1.031.345,23

290.703,05
122.476,00

TOTAL 29.139.361,75

NÚNCIO ASPÁSIO
Conlador — C.R.C. — Sp. 7284

HÉLIO PEREIRA DE SAMPAIO - Diretor
ANDRÉ MUSETTI - Diretor
JOÃO JOAQUIM DE A..ORAES GUERRA - Diretot
MÁRCIO ELÍSIO DE FREITAS - Diretor
PAULO DIEDERICHSEN VILLARES - Diretor

LUIZ DUMONT VILLARES - Diretor Presidente
ALFREDO DUMONT VILLARES - Diretor Vice-Presidente
LUIZ DIEDERICHSEN VILLARES - Diretor Vice-Presidente
THEODORO NIEMEYER - Diretor Superintendente
ALDIMUR JOSÉ SOARES AMÓRA - Diretor

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo essinados, membros efetivos do Conselho Fiscal de AÇOS VILLARES S.A., tendo examinado o inventário, o balanço e a conta ds Lucros e Perdas, referentes ao exercício encerrado em 30 de iunho de 1967,

apresentados pela Diretoria, e sendo-lhes fornecidas todas as informações solicitadas, declaram ter encontrado o referido inventário, balanço e conta, em perfeita ordem e correção, recomendando-os, por isso, á aprovação dl
Assembléia Geral.

São Paulo, 13 de setembro de 1967

DÉCIO FERRAZ ALVIM
WILLIAM PERCY DAVISOM
JOÃO SOARES DO AMARAL NETO (P



16 _ l.o cad., Jornal do Brasil, quarta-feira, 23-10-67

incão é o maior suspeito

pelo assassinato do menino

DE CAÇADOR A CAÇA

O guarda de trânsito Joa-
quim Correia Filho, o Fincão,
passou a ser o principal suspei-
to da morte do menino Rena-
to, de 14 anos, que se encon-
trava na Kombi metralharia
cm São João de Meriti, ao dei-
sar de comparecer â acareação
perante o Delegado José Aceti,
realizada ontem á noite na De-
legacia de Meriti.

Os quatro policiais envolvi-
dos — Gabriel Ribeiro Manso,
José Machado Coelho, Enoque
Neves e Adílio Martins Pontes
Filho —, além de Ficão, nega-
ram que tivessem disparado
contra a Kombi, cada qual
apresentando unia versão dife-
rente. Hoje, às 9 horas, o guar-
da-noturno de nome Hélio, que
estaria no local do crime,
prestará depoimento.

TUDO NO AR

Depois de ter ouvido o de-
poimento dos parentes do me-
nino Renato Maia Teixeira,
pela manhã, o Delegado de
Meriti, Sr. José Aceti, féz a
acareação dos quatro policiais
lotados na Delegacia local, sem
que pudesse obter nada de po-
siíivo quanto à autoria do cri-
me.

Os familiares da vitima con-
firmaram a versão de que vi-
nham de uma festinha, numa
Kombi, quando ouviram um
apito de um guarda. O moto-
rista Edison Pereira da Silva,
noivo de uma das filhas da
Sr.» Neusa Maria Teixeira, não
parou imediatamente, fazendo
com que um dos guardas ati-

rasse e atingisse o menino Rc-
nato, que faleceu imediata-
mente, e ferisse o menor Pau-
lo César.

PÁRA-PEDRO

Nos depoimentos, os guardas
não souberam dizer onde esta-
va o Delegado Evandro Sar-
mento, que, comandava a dili-
géncia denominada Pára-Pe-
dro, destinada a revistar os
carros que passavam por Sáo
João de Meriti.

Todos os guardas envolvidos
disseram que ouviram um api-
to e em seguida os tiros, cada
qual contancjo de unia ma-
neira, mas não souberam di-
zer quem íoi o autor dos dis-
paros.

O não comparcciniento do
policial conhecido como Fin-
cão fêz com que todas as sus-
peitas recaíssem sobre èle c,
segundo o Promotor Ovidio Sil-
va será feita hoje uma recons-
tituição no local do crime. O
mesmo Promotor afirmou que,
apesar da tranqüilidade dos
policiais, eles sabem quem ati-
rou, porque estavam juntos.
Disse ainda que todos serão
indiciados.

O Delegado José Acelti ou-
virá hoje o guarda-noturno
Hélio, conhecido de todos em
São João de Meriti, e que po-
àerâ ser uma peça importan-
te, tendo cm vista que uma
das pessoas que estavam na
Kombi lembra ter visto um
policial com quépl verde, que
é o usado pela Guarda No-
tuma.

Hoje, também, o Delegado
receberá o laudo da necróp-
sia feita com o menino Rena-;
to, o que possibilitará distin-
guir o calibre da arma, d.
onde saíram os disparos. Fi-
cou positivado que a metra-
lhadora estava nas mãos do
policial conhecido como Índio,
mas é quase certo que os dis-
paros não foram dc metra-
lhadora.

Os policiais que depuseram
afirmaram que Fincão esteve
ontem durante o dia em São
João de Meriti, rumando em
seguida para Petrópolis. Os
acusados estão sendo defendi-
dos pelo advogado Wilson
Mirza.
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Us guardas José Machado Coelho, Adilio Martins, Enock Estives e Gabriel Ribeiro Mano ficaram às

tontas quando acareados
COMUNICADO

Niterói (Sucursal) — O Ga-
binete do Secretário de Segu-
rança Pública do Estado do
Rio, Coronel Francisco Homem
de Carvalho, distribuiu nota
oficial, ontem à noite,
ciando já ter sido instaur:
na Corregedoria de Policia
inquérito destinado a apurar as
responsabilidades sobre a mor-
te do menino Renato Maia Tei-
xeira.

O comunicado acentua que,
após afastar todos os guardas
de trânsito lotados cm S. João
de Meriti, o Chefe de Policia
designou o delegado Alexan-
dre Palmeira para presidir a
Comissão de Inquérito que. se-
gundo èle, procederá ao ime-
diato reconhecimento do autor
do disparo.

Atropelamentos matam dois e
iu nota -m

_£. terem quatro em poucas noras
ourar as __ ¦*

Gama e Silva quer criminosos na cadeia
O Ministro da Justiça,

Sr. Gama e Silva, enviou
ontem um telegrama ao
Governador do Estado do Rio,
Sr. Jeremias Fontes, colo-
cando à .sua disposição to-
dos os recursos de sua Pasta
para o esclarecimento do
crime de São João de Me-
ri ti.

"Solidário com a constei-
nação existente no Estado
do Rio em face do brutal
assassinato de uma criança

domingo passado em São
João de Meriti" — diz o Mi-
nistro — "apresso-me em
colocar à disposição de V.
Ex* os recursos dêste Mi-
nistério — particularmente
os do Departamento de Po-
licia Federal — para a com-
pleta elucidação do crime e
a prisão dos assassinos".
NO CONGRESSO

Brasília (Sucursal) — O
Senador Vasconcelos Torres
e a Deputada Júlia Stein-

AVISOS RELIGIOSOS

HENRIQUE COSTA DE
ALMEIDA GOMES

(MISSA DE 7.° DIA)

Dr. Arthur L. de Araújo e senhora,
Alice Costa de A. Gomes, Henilda, An-
tonio Carlos Amaral Bastos, senhora e

filhos, Josias de Morais Cordeiro, senhora e
filhos, Luiz Paulo Tinoco, senhora e filhos, agra-
decem a todos os amigos que compareceram
ao sepultamento do seu querido QUINHO e
convidam para a missa de 7.° dia na Igreja de
N. S. da Paz, em Ipanema, às 9 horas, no dia
26 do corrente.

_7___ra_______

MARIO DOMINGUES MARQUES
(MISSA DE 7.° DIA)

A família de MARIO DOMINGUES
MARQUES, sensibilizada, agradece
as manifestações de pesar recebi-

das por ocasião do seu falecimento e con-
vida seus parentes e amigos para assisti-
rem à missa que, em sufrágio de sua alma,
manda celebrar amanhã, quinta-feira, dia
26, às 10 horas, no altar-mor da Igreja da
Candelária. (P

MANOEL GARZON
(FALECIMENTO)

+ 

A Família de MANOEL GARZON cum-
pre o doloroso dever de comunicar seu
falecimento e convida os amigos para

o seu sepultamento, a realizar-se hoje, dia 25,
às 16 horas, saindo o féretro da Capela Santa
Cruz da Beneficência Portuguesa, em Niterói,
para o Cemitério do Marui. (489

WALTER BENJAMIN
WEINSCHENCK

(FALECIMENTO)

+ 

Hortêneia Goulart Weinschenck, Gu!-
lherme Weinschenck, Guilherme Benja-
min Weinschenck, Roberto Gabizo de Faria,

senhora e filhos, Arnaldo Ferreira Leite e senhora, Ce-
sar Weinschenck de Faria e senhora, comunicam o fa-
lecimento de seu saudoso filho, pai, irmão, cunhado
e tio WALTER BENJAMIN WEINSCHENCK e convidam
para a cerimônia de seu sepultamento, hoje, dia, 25,
às 12 horas, saindo o féretro da Capela Real Grande-
za, para o Cemitério de São João Batista.

bruch ocuparam ontem as
tribunas das duas Casas do
Legislativo para protestar
contra a.s violências policiais
ocorridas domingo em São
João de Meriti.

O Senador, apoiado por
numerosos parlamentares,
considerou "bárbaras" as
ocorrências, e a Deputada
declarou-se "indignada" com"o ato de selvagena dos po-
liciais de trânsito do Esta-
do do Rio".

INC aprova
2 filmes de
arte curtos

O Instituto Nacional do
Cinema concedeu ontem os
primeiros certificados de ca-
tegoria especial a dois cur-
tas-metragens em 35mm
considerados de arte e que
passarão a ser exibidos nos
circuitos cinematográficos,
competindo com os filmes
publicitários. São eles JSrn-
silia, Contradições de tuna
Cidade Nova, de Joaquim
Pedro de Andrade, e Nossa
Senhora dos Remédios de
Parati, de Pedro Carlos Ro-
vai. Ambos são em cores.

A comissão que está exa-
minando os filmas é com-
posta pelos Srs. Otávio de
Faria, Paulo Perdigão. Pedro
Lima e Cícero Sandroni e
Sra. Gilberta Mendes, Pres-
sidente.

Como foi divulgado ante-
riormente, a exemplo dos
longa-metragens nacionais,
o curta-metragem conside-
rado de arte que receber o
certificado de categoria es-
pecial tem reservados para
sua exibição 28 dias por ano.
Essa é a primeira medida
visando amparar o setor de
eurta-me.ragens no Brasil.

Seis pessoas foram atropela-
das na manhã de ontem, em
diferentes pentos da Cidade,
morrendo duas enquanto três
outras tiveram de ser hospita-
lizadas em estado grave e uma
sofreu ferimentos leves. Dois
motoristas foram presos eail-
toados e três fugiram sem ser
identificados.

Os mortos são o Sr. Antônio
Bruno, funcionário da União
dos Servidores do Brasil, colhi-
do na Avenida Lauro Sodré,
perto da Igreja dc Santa Te-
reslnha do Menino Jesus, c o
Sr. Antônio Dayer Davi, agen-
te fiscal do Estado do Rio,
atropelado em Copacabana
juntamente com sua esposa.

OS FERIDOS

A mulher do fiscal Antônio
Dayer Davi, Sr.a Marlene Perea
Davi, está internada em estado
grave no Hospital Miguel Cou-
to. As testemunhas do duplo
Atropelamento, que ocorreu na

esquina da Rua Figueiredo de
Magalhães com a Avenida
Atlântica, não conseguiram ver
o número da placa do carro.

Cem fraturas das pernas e
traumatismo do crânio, foi in-
tornado no Hospital Sousa
Aguiar o estivador Jorge Pedro
Alves (Rua Pedro Rabelo, 309,
Rocha Miranda), atropelado na
Avenida Brasil, próximo do
quilômetro 1, pela Kombi GB-
85-7596, do Ministério da Aero-
náutica, dirigida por Jcsé An-
times Ribeiro.

Também com traumatismo
do crânio, foi internado no
Hospital Sousa Aguiar o co-
merciário Francisco Duarte Go-
mes (Rua Rio Lopes, 78, Ti-
jucá), colhido na esquina das
Ruas Uruguai c Conde de Bon-
fim, pelo caminhão GB-....
60-02-12, conduzido por Pedro
de Oliveira.

O Capitão Luis Gonzaga da
Casta (Rua José Bonifácio,
431, apartamento 106), íoi
atropelado cm frente ao nume-

ro 115 da Rua Visconde de
Inhaúma por um carro cujo
motorista fugiu, aumentando a
velocidade. O militar sofreu
ferimentos leves nas costas c
na cabeça.

CHOQUE DE CAMINHÕES

De tarde, o caminhão MG
7-62-76, dirigido por Antônio
Pinheiro, chocou-se com o de
chapa GB 62-32-42. na Estra-
da do Joá, ficando feridas cin-
co pessoas que viajavam na
sua carroceria, duas das quais
gravemente.

As vítimas são os serventes
Luis Augusto da Silva, Salva-
dor Antônio Pena, José Ba-
tista de Oliveira, com contu-
soes e escoriações, Antônio
N app Nag, c o in fratura da
perna, direita, e Raimundo Bar-
bosa, com ruptura do ligado,
ficando os dois últimos inter-
nndos no Hospital Miguel
Couto.

Professor diz em simpósio
que falta de carinho pode
tornar criança subnutrida

A falta de carinho dos pais pode levar a criança an
estado de subnutrição ou concorrer para que ele piore,
assim como a sua dedicação aos filhos pode ajudar a cie.-,-
pertar o ânimo para a alimentação, segundo o Professor
Nelson Ordway, dos Estados Unidos, que ontem fêz unia
conferência sobre Fatures Familiares que Prejudicam o De-
«envolvimento, no Simpósio Internacional sobre Nutrição
e Desordens Nutritivas na Infância.

Falaram ontem, também dentro, da programação do
Simpósio sobre Nutrição, os Professores Ramos Galvan, do
México, que abordou o tema do Crescimento e Desenvolvi-
mento no Desnutrido; Francisco Beas, do Chile, sobre as
Alterações Endócrinas Produzidas pela Desnutrição; e G.
Lamedica, da Itália, que expôs um trabalho sobre a Alá
Absorção Intestinal.

Ontem, a conferência qai
despertou maior interesse foi
a do Professor Ramos Galvan,
do México, que falou sobre a
Desnutrição Infantil na Am.-
rica Latina, comparando os
problemas de cada um dos
países, e concluiu com a obser-
vação de que não só as para-
sitoses e outros males da cies-
nutrição respondem pela cau-
•sa, mas também os problemas
sócio-econômicos. Logo após
foi realizada tuna mesa-redon-
da sobre é.ste tema.

Copacabana terá logo computador
O engenheiro Edmundo Ga-

.ante, responsável pela colo-
cação de computadores eletró-
nicos para controlar o transi-
to, informou ontem que um
desses aparelhos será coloca-
do. dentro ds poucas dias. na
agência do Banco do Estado
da Guanabara, na Avenida Co-
pacabana, a fim de fazer o
controle do Posto 6 até o Tú-
nei do Pasmado.

Informou que já está pron-
ta a rede subterrânea, e que o
computador controlará todos
os sinais luminosos que esti-
verem em seu campo de ação.
Explicou que, ao faltar ener-
gia nas ruas ou pistas sob o
controle do computador ele-
trònlco, os sinais luminosos
não serão afetados.

O Sr. Edmundo Galante
acrescentou que o aparelho
funciona com detetores de di-
reção — direção à Cidade, ao
sul. leste-oeste e oeste-lestc,
e que essas detecções, que cor-
respondem â passagem dos
veículos, serão enviadas «tra-
vés cie uma linha até o compu-
taclor, que calculará qual a
melhor solução para o fun-
clonamento cios sinais.

Explicou que o computador
tem possibilidade de escolher
seis ciclas — tempo total de
um cruzamento — c quatro
distribuições percentuais desses
ciclos, isto é, 35.. para a rua
secundária d 65ÍÓ para a prin-
cipal. Também pode escolher
cinco progressões. Disse que

um computador eletrônico, que
custa cerca de 20 mil dólares
nos Estados Unidos, pode cs-
colher .120 diferentes formas
cie sinalizar um cruzamento e
tem um programador auxiliar
que funciona nos momentos de
grande tráfego, como os dias
de futebol e de n/.s/;. Seu mc-
canlsmo permite fazer uma
programação de até 60 dias
de antecedência.

Finalizando, afirmou que em
casos de grandes congestiona-
mentos na via ou pistas sob
seu controle, o computador
eletrônico acusa o "conflito de
tráfego" e, ao mesmo tempo,
transmite a solução para o
problema. Essa sua atuação é
conhecida como "situação de
emergência".

Gato-e-ralo multa 200 motoristas

Ao Menino Jesus
de Praga

Agradeço as graças alcançadas.

AURISMAR VELA

Ao Padre Réus
Minha gratidão por duas graças

alcançada.. RAULETTf

Duzentas multas c sete re-
boques foi o resultado da ope-
raçião-gaío-e-rato d e s e n c a-
deada ontem no Centro da Ci-
dado por ordem do Diretor do
Departamento de Trânsito, Co-
mandante Celso Franco. A fal-
ta de reboques impediu que
mais carros fossem gulncha-
dos e escondidos de seus pro-
prietários durante 24 horas.

A operação-Tijuca, que terá
o objetivo de melhorar princi-
palmente o tráfego na Rua
Conde de Bonfim, ainda não
tem uma data certa, mas as
autoridades do Departamento
de Trânsito informaram que
pretendem iniciá-la ainda esta
semana.

SOLUÇÃO

O Comandante Celso Franco
explicou ontem que o Departa-
mento dé Trânsito ainda não
encontrou uma solução para
evitar que os coletivos que se-
guem para a Tijuca passem pe-
la região do Mangue. Mas
quando estiver pronta a tercei-
ra etapa do Trevo dos Mari-

nheiros, na Praça da Repúbli-
ca os ônibus poderão ter o
novo itinerário. É passível até
o restabelecimento do regime
de mão dupla na Avenida Mem
de Sá, se houver necessidade.
EXAMES

Dentro do novo esquema do
Comandante Celso Franco pa-
ra desafogar os guiches da Di-
visão de Habilitação do Depar-
tamento de Trânsito, uma tur-
ma de examinadores deslocou-
se ontem para a Escola de For-
mação de Oficiais da Policia
Militar, em Marechal Hermes,
para fiscalizar os exames es-
cri tos e práticos de 65 candi-
datos a motorista.

A.s provas escritas — sinali-
zação, leis, regulamentos e re-
gras para a circulação de vei-
culos — foram feitas de ma-
nhã, numa das salas de aula
da EsFO, enquanto a prova
prática — balizas c direção no
trânsito — tomou toda a
tarde dos examinadores. Os re-
sultados somente serão conhe-
cidos pelos candidatos após a
correção das provas escritas.

EX-PRIMEIRO MINISTRO DO JAPÃO

SHIGERU YOSHIDA
(FALECIMENTO)

A Embaixada do Japão cumpre o doloroso dever de
comunicar o falecimento dó Ex-Primeiro Ministro Sr. SHI-
GERU YOSHIDA, de 89 anos de idade, ocorrido no dia 20
de outubro do corrente.

0 Livro de Condolências estará aberto na Embaixada
do Japão, na Rua Filinto de Almeida n.° 42 - Cosme Velho
- de 30 de outubro a 1.° de novembro das 10 às 12 horas
e das 15 às 17 horas.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1967. (P

Há cerca de 15 dias o Dire-
tor do Departamento de Trán-
sito, Comandante Celso Fran-
co, baixou uma Ordem dc Ser-
viço determinando à Divisão
de Habilitação que se entrosas-
se com as guarnições das Fór-
ças Armadas sediadas no Rio
para a realização de exames
aos candidatos motoristas nas
próprias sedes das organizações,
visando com a medida desceu-
tralizar o trabalho cia Divisão
de Habilitação e reduzir as íi-
Ias que se formam habitual-
mente em seus guichés, além
de poupar tempo aos cândida-
tos.

Os alunos do curso de forma-
ção de oficiais da Policia Mi-
litar solicitaram e conseguiram
do Comandante Celso Franco a
extensão da circular à PM.
Essa foi a segunda vez que os
examinadores do DT puseram
em prática o novo esquema de
provas descentralizadas. A pri-
meira foi realizada no Quartel
dos Marinheiros, reservada a
candidatos das unidades da
Marinha de Guerra.

Bispo reza
por Guevara
em Crateús
Fortaleza (Correspondente) —

o Bispo de Crateús, Dom An-
tônio Batista Fragoso, ceie-
brando a missa na manhã de
ontem na sede da diocese, so-
licitou aos íiéis uma prece"pela alma de nosso irmão
Guevara, desaparecido trágica-
mente na Bolívia".

O SIMPÓSIO

O Simpósio Internacional
sobre Nutrição, p a t r o chiado
pela Cadeira de Puericultura
da Faculdade de Medicina da
UFRJ, está sendo realizado no
Instituto de Puericultura e
Pediatria Martagão Gesteira,
na Ilha do Fundão, e conta
com a participação de 232 con-
gressistas, entre médicos, nu-
tricionistas, assistentes sociais
e enfermeiras.

Pernambuco inaugura a
III Feira de C i ê n cias

Recite (Sucursal) — O Go-
vernador Nilo Coelho inaugu-
rou ontem a III Feira de Ci-
éncias de Pernambuco, promo-
vida pelo Centro de Ciências
do Nordeste (CECINEi, com a
apresentação cie trabalhos de
mais de 30 educandários do
Estado, nos campos de Física,
Química e Biologia.

A III Feira de Ciências tem
por objetivo incrementar nas
¦alunos do ensino médio o in-
terés.sc peio estudo aplicado
das ciências experimentais. O
Governador premiará os três
melhores trabalhos na sessão
solene dc encerramento, quin-
ta-feira.

Conferência Nacional dos
Jornalistas abre a m a n hã

Belo Horizonte (Sucursal) —
"Várias delegações de jornaíis-
tas já se encontram, desde on-
tem, nesta Capital, para parti-
cipar da VI Conferência Nacio-
nal de Jornalistas Profissionais.
que reunirá GO representantes
de sindicatos de todo o País,
de amanhã até sábado, dis-
cutindo temas que visam prin-
cipalmento â valorização pro-
iiísional.

Amanhã às 10 horas, depois
da apresentação de credenciais,
estará automaticamente insta-
lacia a VI Conferência Nacio-
nal. cuja realização obedece ao
que foi determinado no último
Congresso de Jornalistas, rea-
lizado em Curitiba. O encer-
ramento se dará em sessão so-

Iene no plenário da Assembléia
Legislativa, de Minas, às 21 ho-
ras do dia 29.
O TEMÁRIO

O lemário da VI Conferén-
cia gira em torno do fortale-
cimento dos sindicatos, desdo-
brado em oito itens: A Obri-
gatorieâade do Voto nas Elei-
ções Sindicais, O Delegado Sin-
dica! junto às Empresai-, Parti-
clpação dos Sindicatos de Jor-
nalistas na. Publicidade das Em-
presas, Acordo Coletivo de Tra-
balho, Relações da Federação
Nacional de Jornalistas com
Entidades Nacionais e Interna-
clonais, Reformulação da Atual
Estrutura Sindical e Código dc
útica.

CoJóquio reúne subsídios
para conclave de Direito

Com a participação do Juiz
Jean Graven, da Corte de Cas-
sação da. Suíça, continuou on-
tem no auditório da ADECIF
o I Colócmio Internacional de
Direito Penal, que pretende
reunir subsídios a serem envia-
do.s ao X Congresso de Direito
Penal, marcado para setembro
de 1969 em Roma.

Para hoje estão programa-
dos novas debates sobre a te-
se do exame biopsico-social en-
tre os presidiários; para ama-
nhã. discussões sobro a fisca-
lização da execução das penas
de prisão pelos próprios juizes,
e não pelos diretores de peni-
tenciárias, como se faz atual-
mente no Brasil, tese conside-
rada das mais importantes do
certame.

Entende a maioria dos advo-
gados que não há motivos pa-

ra a fiscalização da.s penas
continuar sob a responsabili-
dade dos diretores de peniteh-
ciaria s. Afirmam os juristas
que as atividades de um juiz
devem se estender até o inte-
rior das prisões e não terminar
no momento em que o indivi-
duo é condenado. Neste senti-
do existe inclusive um projeto
do Deputado Roberto Leite em
tramitação na Câmara Fede-
ral.

Ontem, uma platéia diminu-
ta assistiu aos debates sobre
os crimes de perigo, tese apre-
sentada pelo Professor Hele-
no Fragoso. As discussões ini-
ciaram-se ü_s 11 horas e prosse-
guiram por toda a tarde, com
participação ativa dos juristas
Sebastian Soler, da Argentina,
e Eduardo Nóvoa, do Chile.

Congresso de
discu le sobre

institutos
habitação

O Diretor da Carteira de
Operações Especiais do Banco
Nacional da Habitação. Sr.
Luís Carlos da Fonseca, deba-
terá hoje no 1.° Congresso
Nacional dos Institutos dc
Previdência Estaduais a poli-
tica habitacional do Governo,
tema de uma das quatro co-
missões do congresso que está
sendo realizado no Hotel Ser-
rador.

Os trabalhos de abertura do
conclave foram realizados on-
tem pela manhã no salão dc
conferências do Hotel Serra-
dor, quando foram eleitos os
membros da mesa diretora do
congresso, que será dirigido
pelo Presidente do Instituto dc

Previdência rio Estado da Gua-
nabara, Sr. João Lima Pádua.

CONGRESSO

Até a próxima sexta-feira,
os congressistas debaterão, em
quatro comissões especializa-
das, problemas habitacionais,
de pensões, de assistência mé-
dica e de funcionamento dos
Institutos estaduais.

O maior número de teses
apresentadas — que começa-
rão a ser examinadas hoje —
versa sobre o funcionamento dos
Institutos, seguida de questões
de assistência médica, pensões
e finalmente, de problemas lia-
bitacionais.

Polícia não perde tempo
com questões regionais

O II Congresso Nacional de
Policia abriu ontem a fase dos
seus trabalhos práticos com a
preocupação dos seus partici-
pautes dc não perder tempo
debatendo questões específicas
de certas regiões, mas concen-
trar esforços naqueles que se
referem a. todo o Pais.

O conclave é promovido pela
Secretaria de Segurança do
Rio, com 208 congressistas de
todo o Pais, dos quais 112 são
do Rio, cuja delegação apre-

sentou dez teses, entre elas
uma sobre a competência para
a censura de diversões públi-
cas.

Com um policial para cada
63 mil km2 e tendo dois países
como limites territoriais, Mato
Grosso enfrenta sérias dificul-
dades para acabar com o con-
trabando, o tráfico de entorpe-
centes e as plantações de ma-
conha, ou para impedir que
guerrilheiros paraguaios trei-
nem no Brasil.

r
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Neléu, Atenon e ArminhO §
J. Araújo
animado

Programas e chaves para
o fim de semana na Gávea
nos 20 páreos programados com craque

SÁBADO
1.» PAREÔ — As 131-30-.I
metros — NCrS l fioo.oo

3—1 Süng-Ray 
2—2 aibellne 
3—3 Askélla 

4 Jasama 
4—5 Arbele 

6 Iarapú 

?.." PAREÔ — Ãs 141i
metros — NCrS 2 oou.nn

1—1 Alba-Iúlla 
2 Algarobti * 2—:i Ingéima 
4 illlumlnuta 

3—5 Françôise .. • •
G Httifft 

4—7 Fa riska " Jnoce 

_(." PÂKEO — As 141_30m
metros — NCrS 2 1100,00

7 57
3 53

7." FAREO — As 16h30m — 1 SOU
metros — NCrS l 200.00 — tirania

200 3—4 Guarujá .
5 Thorlum

Kg 4—0 Aracivtl .,
7 Guarulhos

53
3 53

400

Kg

:i 56
56
56

1 58
7 50

KK

-1 Cuore 
2 Dl 

-3 Rol David 
4 Faulkner ,

-5 Old Flome ....
6 Fouquet ......

-7 Fair RI ver 
fi Feudo 
9 Faixa Domada

50
54
51
48
51

50

8.» PAREÔ — As 1711 — 1 400
metros — Associação dos Empre-
«.idos no Comércio do Rio de Ja-
neiro — Grama — NCrS 1.600,00
— llettins

KB

1—í Evocação 56
2—2 Happy Sprll-g 56

3 Prisope 56
3—4 Elvette 56

5A_uore.ro 56
4—6 Urussabr. 56" Karajaná 56

4.° PAREÔ — As 15h — I 200'metros — NCrÇ 1 600,06

1—1 Neldelinda ...
2 Flora Boneca

2—3 Pilhada 
4 Blue Slgnal ..

a—o Fardela
6 Quassa 

4—7 Prateada 
Albarelle 
Quiv-T.il 

Ks

57
57
57
57

l—l Ganja 
2 La Lilyss 

2—3 Tocila 
Marucha 
Elamore 

3—fl Luana 
Hlaivatha 
Maacotlta 

4—9 Nacre 
10 Psicose 
11 Razla 

9.» PAREÔ — As I7h30m
metros — NCr. 1 260,00
tine

11 57
9 57
8 57
3 57
1 57
5

10
7
2
4
6

57
57
57
57
57
57

57
57

5.» PAREÔ — As 15li30m — 1 400
metros — NCrí I 200,011

Kr

1—1 Carinho ...
Tangará 
Sotero 

2—4 Nauta" Xampú ....
5 Depi-x 

3—6 Vando 
7 Fistor 
3 Frusal ....

4—!> Prlnter ...
10 El Maestro" Rebelde ...

l—l Vestal Girl
2 Sam o tra cia

2—.1 Frama 
4 El lane A. .

3—5 Cuiit-e.mi.na.
6 Velocity ...

4—7 Bugattl ...
8 Munlç&o .." Dlorllng ..

57

57
58

56

fi.» PAREÔ — As ISh — 1 200
metros — NCrS 1 600,00 — II Con-
gresso Nacional de Polícia

KB

1—1 Gálío  6 57
2—2 Royal Fox  4 53

3 Pichurl  1 53

10.» PAr.EO — As I8h
metros — NCrS 1 600,00
tlns

l—l AHegrotto 
Fantasma Voador .
Allíik. 

2—4 Penteio 
5 Llghtline " Príncipe de Gales

3—6 Dlabinho 
Dedal 
Seu Ary 

4—9 Querubim 
10 Proíumo 
11 Uleouro 

1 400
Bct-

Kg

11 56
53

12 56
56

10 55
3 54
1 55

9 57
54

200
Bct-

Ke

58
58
58
58
53

10 54
58

1 53
12 58

58
li 58

i. 54

DOMINGO
l.° PAREÔ - Às 13h30m - 1 400

metros — (Organização para a
Educação, a Ciência e a Cultura)
— NCr? 2 000,00 — (Areia)

1—1 Ta.moj-0 
2—2 Itararé 
3—3 Qulckmatcli
4—4 Ucrigio 

5 Hall 

56
56
56
56
56

-3 Austerity
4 Carajá ...

—5 Mônaco
6 T-tlan

-7.Pussy-C.-_t
8 Nargel 

2.» PAREÔ — As 14 li — 1 400
metros — (Comissão Econômica
para a América Latina — NCr$ ..
1 600.00

1—1 Séstri-.l 57
2—2 LiZ-a -. 57

3 Oandy O-.i.cn 57
3—t Laura fl 57

5 Doce Iracema 57
4—6 Dif fali 57

7 Minha Gatinha 57

3.» PAREÔ - As llh 30m — 1 300
-metros — (Agência Internacional
para a Energia Atômica) — NCr?
J 200,00

1—1 Guignard 
2 Hal-Libto 

2—3 Faixa Dourada
4 Fenton 

3—5 Reta ospect 
6 Hl-I-Báltlco ....

4—7 Manda-Chuva .
, 8 Empedan 

54
53
58
54
54
54

54

4." PABEO — As- 15 li — I 400
metros — (Organização interna-
cional do Trabalho) — NCr? 
J 600,00

1—1 Lord Bomarclnieco ... ;i" Cotillon 7
2—2 Hus.sarlln 8

3 Xirol 1
3—4 Mambrum 2

Ai-plno 4
Anelo 9

4—7 Bodsgon 6
8 Escol 10

i 9 Baldv. in Hlllis 5

5.» PAREÔ - As 1511 30m - 1 300
metros — (Fundo das Nações Uni-
das para a Infância) — NCr?
1 200,00

1—1 Dragão  57
2 Bockmoy  53

2—3 Don Bolonha  58
4 Mar Claro  54

3—5 Mister Mug  54
6 Realvc  54

4—7 Matasato  54
Rio Negro  55
Don Marco («x-Braza-

| lon)  53

«.» PAREÔ — As 16 h — 1 600
metros — (XXII aniversário da
Organização das Nações Unidas)
— NCr? 2 000,00

1—1 Outonal  56
2 Éden Pachà  56

Cariocas
fortes no
Cristal

O campo da representa-
ção carioca para o G. P.
Bento Gonçalves, progra-
mado para o mês de dezem-
bro, no Hipódromo de Cris-
tal, está formado por El As-
teróide, Deado e possível-
mente El Matrero, nos 3 000
metros. No G. P. Revolução
Farroupilha, em 1 609 me-
tros, estão cotados Laramie,
El Matrero, Atenon, se ven-
ccr hoje à noite e no G. P.
Costa e Silva, em 1 820 me-
tros, certa a participação da
égua Mouette, que ficará sob
a supervisão de Antônio
Pinto da Silva,

7.» PAltEO - As 16h 30m - 1 300
metros — (Organização Meteoro-
lógica Mundial) — NCrS 1 200.00
— (BettliiR)

1—1 Am cita e 10 52
2 Loirlia 58

2—3 Dílla 58
4 Oid Cot 55

3—5 Nelticciv 54
7 Vestal Girl 51

4—8 Bad-Glrl 57
9 Ortiga 55

10 Qua. éa 58

8.» PAREÔ — AS 17 li — 1 400
metros — (Organização Mundial
de Saúde) — NCrÇ 16011,00 —
(Bottlng)

l—l Abaeté ...
2 Bal-Truzs

2—3 Dr. Dldi .
4 Taarup ...
õ Embalo ..

3—6 Tapiral ..
7 Galho ....
s Abismado

4—9 Penógrafo
10 Talismã ..
11 Laço 

7. 58
58
58
58
54
58
53
58
58
58

11 58

9.» PAUEO - As 1711 30m - 1 400
metros — (Organização para a
Agricultura e Alimentação) —
(Uctting) — (Areia)

57 1—1 Zé Cartola  56
57 2 Belverede  56
57 2—3 Itabujento  56
57 4 Suei  56
57 5 Bardo  56
57 3—6 Iron Horse  56
57 7 Admirai  58
57 8 Golden Prlnce  10 56

4—9 Hlpos  56
;00 10 Omarlm  11 56
il- " Celeiro do Samba  56

O treinador João Araújo
também acredita que seu pü-
pilo Duraquè está muito me-
lhor que no Grande Prêmio
Brasil c vai atuar bem no Pei-
legrini e se isto acontecer é de
opinião quo o Bento Gonçal-
ves, deve ser totalmente os-
querido, mas em caso de fra-
casso total o castanho pode ser
levado a Porto Alegre.

O preparador fêz questão de
explicar que seu ponto-de-vista
não desmerece a prova do Rio
Grande do Sul. mas um cavalo
que corra, bem no Pellegrini,
em Buenos Aires, não deve ser
lançado de imediato no Gran-
de Prêmio Bento Gonçalves e,
muito ao contrário, partir para
uma programação de alta ex-
pressão.

SAÜDE fi IMPORTANTE

Embora não querendo ante-
cipar qualquer colocação para
Duraque, na Argentina, João
disse que pelo menos agora vai
ter o seu pupilo em grandes
condições de saúde, o que não
aconteceu no Grande Prêmio
Brasil, mesmo com a vitória
espetacular, derrotando o ar-
gentino Tagliainento.

Podendo ser exercitado como
melhor se tornar necessário,
João Araújo espera dar mais
um carreirão em Duraque, fi-
cando o cavalo apto para via-
jar sem qualquer problema.

GRANDE TRABALHO

O treinador comentou ainda,
sobre o trabalho do último sã-
bitdo que embora a pista da
semana rio Grande Prêmio
Brasil estivesse melhor por
ocasião do exercício, a realida-
de é que Duraque antes traba-
lhara 211s. agradando inteira-
mente, e agora, com 204s _! 5,
tem de ser realmente elogiado.

E o que mais lhe agradou
tiepois do trabalho foram as
declarações de Ricardo, afir-
mando que o castanho ainda
tinha "muito gás para quei-
mar", mesmo com os últimos
200 em 12s 1/2. João Araújo,
não escondeu, ainda, que espe-
ra uma destacada exibição de
Duraque, apesar dos resulta-
des quase sempre negativos que
colhem o.s cavalos brasileiros
em pistas argentinas.

Estreantes
anotados
na semana

Mar Claro, nascido fi criado
no. Rio Grande do Sul, é um
das estreantes anotados para
o íim de semana, sendo um
íilho de Tio Capataz e Ho-
lyesia, de propriedade do Stud
Lumier e treinamento de Jor-
ge Burioni.

A relação:
Pussy-Cat — Feminino, alo-

zão, São Paulo, 24-10-64, Em-
pyreu e Pnssion — Criador Ha-
ras Santa Alinha — Proprietá-
rio Stud Damasco — Treina-
dor Paulo Morgado.

Mar Claro — Masculino,
castanho, R. G. Sul, 1-12-62,
Tio Capataz e Holyenia —
Criador Paulo I, Mércio Silvei-
í\t — Proprietário Stud Lu-
mier — Treinador Jorge Bu-
rione.

Celeiro do Samba — Masculi-
no, castanho, R, G. Sul, 8-11-
64, Lord Chan.l e Nelcinda —
Criador João da Silva Bruna
— Proprietário Stud Manguei-
ra — Treinador Edio P. Cou-
tinho,

Príncipe de Gales — Mas-
culino. castanho, R. G. Sul,
lü-8-63, Retiro e Piegas —
Criador Mário Difini — Pro-
prietário o criador — Treina-
dor José Alfredo Ricardo.

Uleouro — Masculino, casta-
nho, R. G. Sul, 13-9-63, Ule-
aná e Ortina — Criador Eu-
elydes Maragne — Proprietá-
rio Stud Guiné — Treinador
Milton Mendonça.

10.» PAltEO — Às 18 h — 1 200
metros — (União Testai Unlver-
sal) — (Areia) — NCr? 1 200,00 —
(Bettine)

1—?. Import.r 56
2 Hlmation 56

2—3 Medrar 56
Talam! 56
Bldare 10 54

3—6 Aymové 11 56
Massacre  7 56
Miss Hollywood  3 54

4—9 Happy Suivrise  4 64
10 Mcnt_moremi.y  í 5fi

" Jandlnha  9 56

Nossos
palpites
para hoje

8.

Cambroeira - Majô
Jazida

Primus - Mignaro
Largue.to

Rio de Ouro
Mirolincoln
Dialon

Avec Vous - Estamura
Jolly-Jô

Neléu - Atenor
Arminho

Scorpion - Boucheron
Lord Tango

Fantail - Full-Cry
Mosqueteiro

Happy Wind • Arnagot
Tabacar

Neléu reaparece hoje ã noi-
tit; no Hipódromo da Gávea,
com floreio de 133s, na dire-
ção de J. B. Paulielo, nos...
2 000 metros do quinto páreo.
Prêmio 2.° Festival Internado-
nal da Canção Popular, e am-
parado, ainda, pelo segundo
lugar obtido diante de Ate-
non, deve chegar entre os pri-
meiros, mesmo sofrendo reba-
te na pista anormal e não gos-
tar muito da luz artificial.

Atenon, que derrotou Neléu
em sua penúltima apresenta-
ção. vai ser submetido a um
autêntico teste de capacidade,
pois se chegar colocado ou
mesmo ganhai', será inscrito
no GP Revolução Farroupilha,
em 1 60!) metros na semana
do GP Bento Gonçalves, dia
12 de dezembro, em Porto
Alegre.

A CHANCE DE ARMINHO
Arminho, filho de Timão,

inscrito na mesma prova, já
provou categoria com duas vi-
tórias quase sucessivas nas
mãos de Barroso e J. B. Pau-
lieio, e não deve ser inteira-
mente esquecido, no momento
da competição.

Divide, juntamente com Lu-
cky e Ambrosso, as posaibili-
dades restantes da melhor
prova da noite de hoje.

PAREÔ EQUILIBRADO
O primeiro páreo da corrida

de hoje apresenta forte equi-
llbrio entre Cambroeira, Majô
e a parelha Jazida-Raure, sen-
do que Majô está credenciada
porsuc-sslvas colocações. Cam-
broeiiy. só melhoras apresen-
tou na sua forma técnica e n
parelha pode figurar com éxl-
to, embora Raure preferisse
uma distância menor. Toda-
via, Jazida, nos mãos de An-
tônio Ricardo, é forte para
defender o número e a chave
quatro.
A CHANCE DE PRIMUS

Primus, com o excelente se-
gundo lugar obtido diante de
El Siroco no Photochart, ficou
pronto pai a vender muito ca-
ro a derrota, mesmo enfren-
tando Mignaro. que retorna
com sérias pretensões, Lar-
guetto, Lippi ou o estreante
Charm-El-Chelk, ex-Quintin,
filho de Minotauro, corrido
em Cidade Jardim, dc onde
trouxe algumas colocações.

PERCURSO DIMINUIU

O percurso do terceiro páreo
diminuiu 100 metros, aumen-
tando a chance de Dunois, que
correu na ponta na última apre-
seníüção, e cansou no fina 1,
perdendo, Inclusive a dupla pa-

ra Nurmi, já que Aquático do-
minara a competição com
sobras.

Mirolincoln vem de dois se-
gundos lugares sucessivos, o
agora com B. Santos, devido á
suspensão do jóquei Jorge Bor-
ja, por delitos de raia, poderá
vencer sem qualquer surpresa.

Há muita fé em Rio de Ouro,
que volta recuperado de São Vi-
cente, onde estava cumprindo
campanha, Flamante se estiver
firme no canter, e mesmo Dia-
lon, sempre esperado, mas fi-
cando alijado da competição na
partida. No dia em que sair em
condições de igualdade com os
demais, não terá competidores.

AVEC VOUS, EX-QUÍMICA

Avec Vous, descendente de
Quejido, é a ex-Química, que
deixou boa impressão na pista
de grama, apanhou maior
aguerrimènto e dificilmente dei-
xará de subir no marcador.

Dupla com Mais Lindn, Índia
Moema, que é depositária de
muitas esperanças por parte do
treinador Válter Aliano, Esta-
mura, muito falada nos basti-
dores, e Toscana que retorna à
pista de areia, onde sempre
produziu mais.

CARREIRA DE 1 000 M

Boucheron, Scorpion, Lord
Tango, Luleur c Tabaran, divi-
dem a preferência dos observa-
dores, no quilômetro do sexto
páreo, o primeiro bem prepara-
do pelo treinador Artur Araújo,
seguido da velocidade de Scor-
pion, dependendo, naturalmen-
te, da facilidade na primeira
parte do percurso, ficando os
estreantes Luleur e Lord Sam-
ba, na expectativa de um possi-
vel fracasso dos mais corridos,
parecendo que Lord Samba tem
mais chance, por já ser ganha-
dor de duas em Porto Alegre.

FANTAIL li
ADVERSÁRIA

Fantail vem de segundo lugar
.para Hal-Tuto na semana pas-
sada, melhorou e deve ser um
dos primeiros a cruzar o es-
pelho.

Full-Cry pelo que apresentou
no mesmo páreo, é grande com-
petidor, ficando Mister Charles,
sempre no marcador. Elogio, su-
bindo de turma e Mosqueteiro,
bem melhor situado na pista de
areia pesada, como candidatos
de primeiro plano. No último
páreo do programa, H a p p y
Wind, Arnagot, Tabaccar e mes-
mo Jeunt: Prlnce que costuma-
va surpreender em pista de
areia a n o r m a 1, parecem o.s
mais credenciados, principal-
mente Arnagot, que caiu para o
seu percurso preferido.

PAROU MUITO

Afirma Guilherme que, por
ter saido muito ligeiro. Dunois,
no final, parou muito, perden-
do até a dupla, e a sua ação era
tão fraca, que poderia até che-

gar fora do marcador com mais
50 metros de disputa. Mas, ago-
ra, em 1 200 metros, espera o
êxito de Dunois, pois há 100
metros do vencedor ainda cor-
ria na frente, na ocasião an-
terior, mas apontou Rio de
Ouro e, principalmente, Miro-
lincoln, como sérios adversa-
trios. Embora não considerando

Cooperativa Habitacional da Guanabara Ltda
RUA DA LAPA, 180 - 9.° andar

AUTORIZAÇÃO N.° 1 DO B.N.H.
(M. INTERIOR)

EDITAL ;

139-NOVAS ATRIBUIÇÕES
A COOPHAB-GB comunica aoj cooperativncíos que, no dia 28 do corrente, proceder» à atribuição de 139

unidades residenciais, que serio construídas na Estrada Intendente Magalhães, 116 — Campinho — Conjunto Re-
sidencial Fernão de Magalhães — sendo:

TIPO "B" TIPO "C" TIPO "D"

Ordem cronológica: 11 27 3
Sorteio 23 54 6
Prioridade 1
Liq. Extraordinária —

T OT A 38 91 10

1) As unidades relacionadiis por sorteio obedecerão no resultado da extração da Loteria Federal, na forma
contratual.

2) Caso os números sorleados pela Loteria Federa! sejam superiores aos do contrato em vigor do número
mais elevado, ou se a extração não permitir completa atribuição das unidades disponíveis, a Cooperativa reali-
zará sorteio especial e exclusivo, no dia 27 de novembro, também pela Loteria Federal, na Rua do Riachuelo, 203,
ès 18 horas — (Entrada Franca).

3) OS COOPERATIVADOS EM ATRASO QUE NÃO REGULARIZAREM SEUS DÉBITOS ATÉ O DIA 27 DO
CORRENTE NÃO PARTICIPARÃO DA ATRIBUIÇÃO.

4) A Cooperativa publicará, no dia 5 de novembro, em "O DIA"' e "DIÁRIO DE NOTÍCIAS", a relação dos
contratos contemplados com i atribuição das unidades residenciais.

A UNIÃO FAZ A CASA

WlClsl
Rio de Ouro
trouxe duas
de S. Vicente

Rio de Ouro há muito tempo
não é apresentado na Gávea —
estava correndo com relativo
sucesso em São Vicente — e
agora volta, praticamente cura-
do do mal — baleado — que o
aíí-stou das pistas cariocas com
muita chance de triunfo, pois,
vai encontrar uma turma bas-
tante fraca para a sua cate-
goria de animal útil.

A sua campanha em São Vi-
conte íoi sugestiva, porque an-
dou ganhando e tirando colo-
cações, numa demonstração de
fidelidade a toda prova. Vai na
sua volta encontrar uma pi.,ta
do seu inteiro agrado, daí não
existir perigo de sentir no per-
curso. i_ste íilho de Rialto se
despediu de São Paulo ganhan-
do um páreo em 1100 metros
na areia encharcada sobre Rol-
dão e Gitano.

VOLTA FALADA

Estamura é uma filha de Es-
tonsoro que vem de um fracas-
so na pista de grama, mas co-
mo seus trabalhos na areia' náo
são totalmente ruins pode per-
íeitamente reaparecer ganhan-
do na direção de Ornei Cardoso.

Esta pensionista do treinador
Antônio Pinto da Silva, em
maio não passou de um modes-
lo oitavo lugar para Que Cias-
.se e Liza e agora muito mais
preparada e na areia, deve cor-
rer mais, mostrando então que
é uma autêntica filha de Es-
tonsoro. Na verdade está bas-
tante falada nos bastidores e
seus responsáveis c-..tão acre-
ditando na sua total reabilita-
ção. No trabalho marcou 67s
no quilômetro.

Tabaran depois de três fra-
cnssos seguidos. íoi retirado do
treinamento pelo J. C. Lima e
nestes quatro meses que não
vem a raia para competir, me-
lhorou o suficiente para agora
ser um adversário de respeito
na sexta carreira desta noite.

ores a noite
Lord Tango ganhou duas em
Porto Alegre e parece ser
melhor mim percurso curto

Lord Tango, em Porto Alegre, tinha uma cam-
panha regular, e chegou mesmo a vencer duas car-
reiras — ambas em tiros curtos —, numa demons-
tração que prefere correr geralmente mandando no
páreo, sem escolher raia, apesar de seus responsáveis
acreditarem mais nele numa pista pesada.

Aqui, este filho de Lord Antibes vem sendo
exercitado para estrear na conta, e o treinador J. Ri-
cardo teve o cuidado de colocá-lo na distância de
1 000 metros, que favorece a sua característica. Tem
66s no percurso e como estreante é um dos pontos
altos da sexta prova de hoje à noite na Gávea.
REGULAR

Ainda na sexta prova des-
ta noite, aparece outro es-
treante, Cadenero — filho de
Xabi e Adiça —, que o trei-
nador José Salustiano da
Silva vem preparando com
cuidado para não decepcio-
nar totalmente.

Este defensor do Stud
Hilda iá é corrido em São
Vicente e São Paulo, de onde
traz um triunfo e algumas
boas colocações, apenas. A
sua preferência é por tiros-
curtos, daí não poder ser to-
talmente abandonado na
hora das apostas. O jóquei
Paulo Lima está bastante
animado com êle, dai ter
realmente alguma chance.
Seu melhor trabalho foi de
G7s 3 5 no quilômetro, agra-
dando qualquer coisa.

Luleur é um filho de Nor-
die que já vem corrido do
turfe bandeirante, onde sua
campanha é bastante fraca
e sem muita motivação pa-
ra ser dos melhores. A sua
última exibição foi frente a
Tulloch e Éden em. 1 300

metros na pista de areia le-

ve, onde, entre nove rivais,

chegou em oitavo lugar,
muito apagado. Aqui pouco
melhorou nas cocheiras do
treinador Antônio Pinto da
Silva, e conseguindo ganhar
será quase uma surpresa.
Deve aguardar uma melhor
oportunidade.

COLOCAÇÕES

Charm-El-Cheik é um fi-
lho de Minotauro que no
turfe bandeirante não ga-
nhou, mas andou beliscan-
do seguidamente o marca-
dor, conseguindo desta ma-
neira salvar um pouco o

prejuízo do seu proprietário.
Aqui está aos cuidados dr
Manuel Oliveira há vários
meses e melhorou o sufici-
ente para correr bem nesta
turma fraca de valores. Sun
última exibição em São Pau-
lo foi frente a Oxeur e Jar-
do em 1 600 metros na pis-
ta alagada, onde fracassou
de maneira total, entrando
em último. Tem alguns ga-
lopes moderados e uma pas-
sada violenta nos 1 300 me-
tros de 87s 4/5, com alguma
ação no final.

Guilherme conta eom outra
boa atuação de Dunois que
percurso menor ajuda muito

O treinador Guilherme Ulloa admitiu nova boa apre-

sentação do seu pupilo, Dunois. no terceiro páreo de hoje,

mas considerando que se a distância — diminuída em 100

metros — vá aumentar a possibilidade do seu pupilo, em

compensação o aparecimento de outros e fortes adversa-

rios tornaram a disputa mais difícil.

Comentou, Guilherme, que por ter corrido duas vezes

seguidamente decidiu levar Dunois mais suave no apronto,

desta vez. fazendo descer a reta em 30", enquanto nas oca-

siões anteriores o tinha feito passar em 37s até mesmo 36s

e acrescentou qu_ a vitória do seu pupilo representa a ló-

gica de um retrospecto.

O programa de hofe

barbada, não acha fácil que
Dunois venha a ser derrotado.

BOM PLACE

Sobre Larghetto, no segun-
do páreo, explicou Guilherme
Ullúfi que pode surpreender

pois é animal muito ligeiro, em-
bom não goste muito de luta.
Comentou que Larghetto rea-

parece com 90s para 1300 mui-
to suave, não aprontando, mas
estando em condições de apre-
sentar um bom rendimento
mesmo depois de verificar que
ganhar de Mignaro e Primus
não será fácil.

I.i pareô — As 20 Horas — 1 GOO Metros — Recorde: 9-"2!S — Farinelli — Prêmio: NCrÇ 1 000,09

JííímãTT- .loqueis Cl. Kg. Tratadores Últ. Performance J)lst, iPIsta Tempo
'_—1 

Mivjô. 
"J. 

Santana  4 5. J. S. Silva S.° S. Horse 1 600 AL Í04"
2—2 Cambroeira, .). Portilho fi 58 J. W. Vitma l.° Precavida 1300 _.__ 84"

Fair City M. Carvalho.. 5 51 O. P. Reis 5.° Cambroeira 1301) NL C_'-
li—4 Precavida L. Santos ... tl 57 E. Cardoso 3." Raure 1 000 NL. 63"4;s

;', Fafu J Reis  7 53 A. Morales 5.° Berlozktt 1300 NM 84"
4—6 Raure M. Alves  1 58 M. Mendes 1 ° Trempc 1000 NL 63"4;5

" Jazida', A. Ricardo  3 58 Idem _J__________ll_1____ l 
'M0 

]_____[ 84"' ¦''

:_.° PARKO — As 20B30M — 1 300 Metros — Recorde: ~f»":i.". Karinelli — Prêmio: NCr? 1 200.00 —
FESTIVAL DE SAPOTI

l—l Primus, J. SdnTTv7-.7"~<i 30 Ê3. Morales 
|2.° 

El Siroco 1 200 NL 78"1|S
Sedrln. J. Santana  ¦> 58 .). Lotn.nço F.° 7.° El Siroco 1200 NL 78"li5

2—3 Mignaro, L. Correia .. :i 58 R. Costa 5.° Arablue 1400 GL 85"2:.
Cold Express, A. M. Cam. I! 58 C. Sonsa 4." El Siroco 1 200 NL 78'Tí.

3—5 La.BhettO, L. Carlos .. 1 58 G. üllôa «."Denotar 1200 Np 78"2...
a Ho-Man, C. R. Carvalho 10 58 M. Mendes 8.° El Siroco 1 200 NL 78"1!0

7 El Kllarney. R. Carmo 9 58 A. V. Neves !)." El Siroco 1200 NL 78" 15
4—3 Lippl. J. QÍiint,anllha .. 5 58 C. 1. P. Nunes 5.° El Siroco 1 200 NL 78"1J5

Charm-El-Chelk, J. Costa 7 5R M. Oliveira Estreante Estreante" Resko, B. Santos  2 58 Idem 7.° Denotar M 200 NP 78"2,.

3.° PAREÔ — As 21 Horas — 1 200 Metros — Recorde: "2"4;5 Cabine — Prêmio: NCrJ 1 000,00 —
FESTIVAL DE SAN REMO
~i 

^Iiro^li^cõTlT^"BT^-_íitÕ5T."^~"^G |-ÊT~cãrdõsõ 
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ooo nl ~iv>l
"Prevenida, H. Penldo .. 10 55 Idem 7.° Aquático 1300 NL 81"2 ^

2—2 Dunois, .1. Paulielo .... fí 5fi G. Ulliôa 3.» Aquático 1300 NL 84"2j5
Hul-Solitn, J. Tinoco .. 1! 55 M. Tavares 8.° Uncle 1200 AL 78"1|5

Good Charm. J. Machado 1 54 A. Correia fi.0 G. de Paris 1 200 NL 78"
3—5 Rio do Oura, .7. Reis .... 2 56 J. Araújo 6.» Chantlly 1500 AP 100"

fi Flamante. R. Carmo  8 58 J. R. Sepülveda 8.° Portoflno 1 300 NL 85"4.:>
7 Snbata, N. Correrá  5 53 L. Benite.. 8.» Estape 1 000 NL 64"2 3

4—8 Dialon. F. Pereira F." .. tl 57 J. L. Pedrosa 4.° Aquático 1300 -NL 84"2i5
0 Tatft Gostou. J. Dlniz .. 4 58 M. Oliveira R.° G. de Paris 1200 NL 7S"" Jaburl, C. R. Carvalho .. 3 54 J. Coutinho 6.° Aquático  1 300 NL 84"2'5

4.» PAREÔ — As 'Í11I30M — 1 000 Metros — Rerortle: f>0"35 «lameless — Prêmio: NCr? 1 tiOO.OO —
FESTIVAL DE NEWPORT

1—1 Avec Vous, S, £_nvã"_7."..õ 557 R. Coata l.o FardeíiTi l 200 GL 73"2:5
Sarojá, R. Carmo  8 57 C. Pereira 0.° Lulu Belle 1000 GL 60"4|5

2—3 Mais Linda. C. Diz Ros .. 2 57 F. P. Lavor 2.° M. Brasília 1 000 GL 59"4:.i
Índia Mocmtt, C. Morgado 4 57 W, AUano 10." M. Brasília 1 000 GL 59"4;:>
Maria Liza, H, Henrique 11 57 N. P. Gomes' 11." M. Brnsüla 1000 GL 59"4|S ¦

3—_ Estamura, O Cardoso .. 9 57 A. P. Silva 8." Que Classe 1 000 GL 60"s:.
Tolu, J. Santana  7 57 D. Cassas 13." M. Brasília 1000 GL 50"4 5
Farlady. J. Machado .... 3 57 J. C. Lima 2." Dlífah 1 000 GL 60"3!__

4—fl Toscana, J. Reis  6 57 Z. D. Guedes 6." M. Brasília 1000 GL 59"4:5
10 Jolly-Jô, A. Ricardo .... 1 57 S. D'Amore 13." Ledermaus 1000 AL 63"4.5" Soclla, C. R. Carvalho 10 57 Idem ü.° Pilhada __L__300 í^t 84"4'5

5.» PAREÔ — As 22 Horas — 2 000 Metros — Recorde: 126"3]5 — AcarA — Prêmio: Neri ¦ 1 980,00 —
II FESTIVAL INTERNACIONAL DA CANÇÃO POPULAR

1—1 Neléu, J. B. Paullelo .... 4 59 E. F. Coutinho 57" Atenon' 2~ÕÕ(T~ NL 130"
2—2 Atenon. P. Lima  7 57 J. S. Silva 1." Neléu ,| 2 000 NL 130"

Moonshlne. O. Ricardo .. 3 53 J. Ricardo 9." Laramie 1 300 GL 77"1|5
3—4 Arminho, A. Santos  5 53 P. Morgado 11." Gurupã 1400 AP 89"

5 Lucky. R. Carmo  1 53 Z. D. Guedes 5." Guadalqtliv. 1600 Atí 103"3,5
4—6 Ambrosso, A. Ramos  2 53 C. Pereira 4." Atenon 2 000 NL 130"

7 Timeu. J. Reis  6 57 L. Trípodl 5.° Atenon 2 000 _NL____30"_

e.<> PAREÔ — As 22II30M — 1 000 Metros — Recorde: 60"3|5 lllamelcss — Prêmio: NCr? 1 600.00 —
(líettlng) — FESTIVAL DA EUROVISÃO

1—l Bourcheron. A. Ricardo .. 10 57. A. Araújo 37° Téslo- 1 300 NM 83"45
2 Cativante, A. M. Caminha fl 57 .7. W. Viana 4." Amilcar 1 200 GL 73"

2—3 Scorpion, M. Carvalho .. 8 57 \V. Pedersen 5.° Chepiá 1000 GL 5p"2|5
Embalo, J. B. Paulielo .. 7 57 C. Gomes 5." Amilcar 1200 GL 73"
Tabaran. P. Alves  2 57 J. C. Lima U.° Penógrafo 1200 AP 73"

3—0 Luleur, L. Carlos  3 57 A. P. Silva Estreante Estreante
Lord Tango, O. Ricardo .. (i 57 J. Ricardo Estreante Estreante
Guandi, F. Meneses .... 5 57 R. Trípodl 9." Dlabliiho 1200 AM 78"

4—n Lopeny, N. Correrá 11 57 S. D'Amore Estreante Estreante
10 Cadenero. P. Lima  1 57 J. S. Silva Estreante Estreante
11 Los Angeles. A. Machado 4 57 P. F. Campos 7.° Fernandel 1 300 AM 84"

7.» PAREÔ — As 23 Horas — 1 GOO Metros — Recorde: 97"2;5 Farinelli — Prêmio: NCr? 1 000,00 —
(Bcttlng) — FESTIVAL DE SAN JUAN LES FINS

1—1 Fantail, B. Santos"-.  9 54 h. Ferreiro 
' ~~i 2.° 

Hal-Tuto TãÕÕ NL 82"3|5
Ural. R. Carmo  6 51 Z. D. Guedes 5." Hal-Tuto 1300 NL 82"3|5
Don Cláudio. J. Portilho 4 55 O. F. Rols _\° Blue Soa 2 200 AP 145"2 3

2—4 Hal-Tuto. J. Correia .... 13 58 M. Araújo 1.° Fantail 1300 NL 82"3|5
5 Platter, N. Lima  5 53 .1. Pioto 4." S. Horse 1600 AL 104"
fi Bojudo. L. Acufia  11 38 E. Pereira F.» 6.° Hal-Tuto 1 300 NL 82'3-i

3—7 Full-Cry. J. Santana  3 58 R. Carraplto 4." Hal-Tuto |, 1300 NL 82"3;5
8 Luthier. L. Santos .... 14 51 C. Pereira 7.". Natural 1600 NL 104"
fl Mister Charles, V. P. Filho 2 52 .1. Burioni 3." Lorrain 1 300 NL 32"3;5

10 Chaleco, A. Machado  8 52 L. Benite:: U." S. Horse 1 COO AL 104"
4-11 Elogio.. S. Cruz  10 51 J. Carraplto l.o H. Wind 1600 NL 105"

12 Klmino. M. Carvalho .. 12 53 W. Andrade 6." Arkcpan 1300 NP 83'2!5
13 Mosqueteiro. J. Cunha .. 1 50 A. J. Sousa 9." It 1 200 AL 76"2'5
14 Espelho. B. Alves  7 58 C. Tourinho 7." Lorrain 1300 NL 82"3;5

8.o PAREÔ — As 23H30M — 1 300 Metros — Recorde: 7S"25 Farinelli — Prêmio: NCr? 1 000,00 —
(Betüllg) — FESTIVAL DE KNOKKE

1—1 Happy Wind, J. Machado 1 54" R. A. Barbosa 2." Elogio 1 600 NL 105"
2 Redoxan, J. Cunha  II 56 A. J. Sousa, 1." Mirolincoln 1 200 NL 77"3;5

2—3 Arnagot, A. Ricardo .... 10 58 M. Mendes 3." Elogio 1 600 NL 105"
Pinhelral. A. Ramos  5 56 J. Burioni 5." Bananoso 1200 NL 77"
Portoflno. J. Brizola .... 9 50 F. Abreu 9.o Bananoso 1 200 NL 77"

3—S Tabacar. J. Santana .... 0 56 Z. D. Guedes 4." Elogio 1600 NL 105"
Guarapema. L. Carlos .. 7 52 C. Rosa 11.o Aquático 1 600 NM 105"4£
Cacique Guarani, J. Ramos 3 57 A. V. Neves 8." Elogio j 1 600 NL 105"

4—9 Surrlento. J. Portilho .. 4 58 J. U. Freire 3." Bananoso | 1200 NL 77"" Bela Sicilia. S. Silva .. 2 56 E. Pereira F.o 4.° Bananoso 1 200 NL 77"" Jcunc-Princc, S. Cruz .. 8 57 Idem 6." M. Charles 1 300 NL 83"l'í
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iuiminho González, jogando sempre bem, não encontrou dijiculdadcs em ultrapassar o lago urlijicial do Internacional Golfe Clube, em Guaratinguetú

Paulistas tentam o tetra Carioca de
no judô desfalcados de Remo tem
Akira Ono e Yanaguimori

São Paulo (Sucursal) — A seleção paulista de judô ten-
tara conquistar o tetracampeonato brasileiro, a partir do
próximo dia 27, em Campos, desfalcada do pêso-pena Akira
Ono, campeão pan-americano, e do judoísta que seria uma
das atrações da competição, o pêso-médio Yanaguimori, que
treinou quatro anos no Japão.

Akira Ono, que também representou o Brasil no último
Mundial, encontra-se completamente fora de forma, e será
.substituído por Uichiro Umakakeda. Yanaguimori retornou
do Japão no dia 29 de setembro, depois de uma viagem
de navio, que durou 82 dias, está contundido no pé e, além
disso, se apresenta com menos cinco quilos que o limite da
categoria.

r O PAULO FORTE

De qualquer forma, os pau-
listas estarão representados
por uma equipe das mais íor-
íes, onde pode-se destacar o
leve Mateus Suquizaki, em ex-
celente forma; o pena Takaiu-
ki Nishida, campeão brasileiro,
c o meio-pesado Milton Lova-
io. O pesado Goro Saito, ex-
campeão absoluto, _ outro bom
nome, mas está em má forma.

Os judoistas paulistas trei-
naram nas suas respectivas
academias, e só se reunirão por
ocasião da viagem para Cam-
pos. o que se dará amanhã.
A delegação será chefiada pe-

lo Sr. Sérgio Bahi, leva n cl o
uma equipe completa de dez
judoistas, dois em cada cate-
goria de peso. O técnico é o
professor Kat.sushiro Natito.

São os seguintes o.s lutado-
res: pêso.pena — Takaiuki Ni-
shida (Capital) e Kenitiro Ke-
nitiro Km-ihara (Jaraguá); pè-
so-leve — Mateus Suquizaki
(Avaré) e Uichiro Umakakeda;
pêso-médio — Kaiji Kohara
(Tabatingue) e Luís Carlos
Mubarac (Rio Claro); peso
meio-pesado — Milton Lovato
(Bragança) e Romeu Pires
(Araçatuba); peso pesado —
Dorval Rente (Messias) e Co-
ro Saito (Moji das Cruzes).

5." regata
Com o titulo deste ano prã-

ticamente decidido à favor do
Flamengo, realiza-se no próxi-
mo domingo, a partir das nove
horas, na Lagoa Rodrigo de
Freitas, a quinta regata do
Campeonato Carioca de Re-
mo, na qual Flamengo e Bota-
fogo dividem o favoritismo nos
páreos programados.

O Flamengo deve vencer nos
páreos de outrig-gers de quatro
com, para sêniores, na raia
sete, seguido do Vasco e Bo-
tafogo; no oulriggers de dois
com, para novíssimos, na raia
onze, seguido do Botafogo e
Vasco e no outriggcrs de qua-
tro com. para principiantes,
seguido do Vasco e do Botaío-
go. O Botafogo, por outro la-
do, tem possibilidades de vi-
tória no doublé de novíssimos,
seguido do Flamengo e Vasco
e no oito de estreantes, seguido
dos mesmos clubes.

Nos páreos de dois sem, pa-
ra sêniores, iole e o de skiff,
também de sêniores, Flamengo
e Botafogo disputarão palmo a
palmo as primeiras colocações,
com o Vasco lutando apenas
pela a terceira colocação, sen-
do difícil apontar qual o gn-
nhador da regata.

Paraná vai completo ao
XIV Brasileiro de Judô

Curitiba (Correspondente) —
A Fsderação Paranaense de
Judô já está com a sua dele-
gação formada para disputar
o XIV Campeonato Brasileiro
de Judô. Levará uma equipe
completa de 10 judoistas, e
viajará para Campos na próxi-
ma quinta-feira, chefiada pelo
professor Matsuo Kuwamoto.

É a seguinte a delegação:
chefe: Matsuo Kuwamoto; téc-
nico: Kenjiro Hironaka; árbi-
tro: Sadai Hishiara; m.assagis-

E. 'do Rio
para rece

Niterói (Sucursal) — A Fe-
deração Fluminense de Judô,
que, juntamente com o Auto-
móvel Clube cie Campos, pairo-
chiará o XIV Brasileiro de Ju-
dô, já recebeu a confirmação
das presenças dos seleciona-
cies da Guanabara, Bahia, São
Paulo. Rio Grande do Sul, Bra-
sília, Ceará, Pernambuco, Para-
llá e Minas Gerais.

A representação do Estado do
Rio se aipresentará com o
número completo de lutadores
para as categorias de peso, es-
colhendo os melhores para jo-

ta: Dirceu; secretário e tesou-
reiro: Admito Domingues; ju-
doístas: penas — Lyogi Suzu-
ki (Londrina) e Nelson Ara_a-
wa (Assai); leves — Toshinobu
Shinada (Assai) e Mário Ara-
zawa (Assai); médios —¦ Alie-
vir Fonseca Mayer (Curitiba)
e Jorge Kawakami (Apucara-
na); meio-pesados — Nilson
Rodrigues Pinto (Curitiba) e
Paulo Leminski (Curitiba); pe-
sados — José Queirós (Londri-
na) e Junzo Ohi (Cianorte).

eslá pronto
ber o judô

gar o titulo absoluto. Sua equi-
pe será composta peles seguiu-
tes judolstas-penas — Riuil
Soares e Heloise Ferreira; ie-
ves — José Ventapane c José
Cândido Filho; médios — Ro-
berto Kwasincky e Roberto
Montenegro; meio-pesados —
Jura-ndir Silva e José Alvarenga;
pesados — Jorge Nascimento e
Newton Medina. Obedecendo ao
regulamento da Confederação
Brasileira de Pugilismo, todos
os lutadores pertencem à cate-
goria de faixa-preta.

Luta de
Juarez
foi adiada

Buenos Aires (UPI-JB) —
A luta pelo título sul-amc-
ricano dos pesos meio-mé-
dios, entre o brasileiro Jua-
rez de Lima e o argentino
Ramón de La Cruz. que cs-
tr.va programada para sá-
bado, foi ontem novamente
adiada para o próximo dia
quatro, pois o pugilista ar-
gentino encontra-se doente
e sem condições físicas para.
o combate.

Juarez de Lima, que se
apresentou na Federação de
Boxe para reclamar o título,
diante do segundo adiamen-
to da luta, foi informado
pelos dirigentes argentinos
de que, segundo o contrato,
o combate poderá ser sus-
penso quantas vezes fôr ne-
cessário. Ramón de La Cruz
sofre de pressão baixa e os
médicos o proibiram de lu-
tar, por ora.

LEI LAO
DE JÓIAS

EM COPACABANA
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EXTRAORDINÁRIO

AGÊNCIA CENTRAL DE PENHORES
CONTRATOS COM JUROS PAGOS ATÉ DEZEMBRO DE 19.6

LOCAL: Recinto da Agência Copacabana-Penhôres, à Av. N. S. Copacabana, 755— 1.° andar. • •
DATA: Sábado, dia 28 de outubro corrente.
HORÁRIO: A partir das 13 horas. *....'•¦'
EXPOSIÇÃO DAS PEÇAS: No andar térreo, dia 27, das 19 às 22Üóras;' dia 28,

das 9 às 13 horas. (P.

E 

RISO ATES >
Poderão ser efetuados pelos

Jrielârios, olê o momento do pregão.
—¦—_¦»¦ —

CATÁIOSOS s
A disposição dos interessados com

relação especifica.

OUXA ECONÔMICA FEDERAL
nZIT 1— DO RIO DE JANEIRO i

ário venceu em São Paulo
o torneio profissional cio
Internacional Golfe Clube

Gttaratinriuetá. São Paulo (especial para o JORNAL DO
BRASfLi — O golfista Mário González conquistou domin-
go, nos links do Internacional Golfe Clube — situado no
quilômetro 232 da Rodovia Presidente Dutra —, o titulo de
campeão do torneio de profissionais lá disputado, cumprin-
do os 36 buracos com o escore de 141 tacadas (uma acima
do par), o que lhe deu a vantagem de cinco strokes sóbre
Pinduca. seu irmão e vice-campeão.

Obtendo o resultado de 4 a 2 nos jogos de duplas e de
14 a 4 nos individuais, a equipe de golfe amador paulista
derrotou a carioca por 18 a 6, conquistando o I Torneio
Rio-São Paulo, enquanto Mário González Filho sagrava.&a
o vencedor da categoria de zero a nove de handicaps, com
140 tacadas net, seguido por seu irmão Jaime González, que
deu 144 tacadas e mostrou que realmente atravessa uma
fase de muito progresso.
TORNEIO DE "CADDIES"

O cartclie Almir Dias de Li-
ma, com o escore de 72 taça-
das, está liderando, no Gávea
Golfe Clube, a classificação
para o Torneio de Aspirantes
a Profissionais, marcando para
os dias 11 e 12 do mès que vem,
nos links do Ita.nhangá, e que
apontará o.s dois caddies que
terão o direito de participar do
Campeonato Aberto Brasileiro
de 190fi, em Sáo Paulo.

O Itanhangá, depois de uma
eliminatória, já escolheu o.s
seus cinco representantes no
Torneio cie Aspirantes a Pro-
fissionais, enquanto o Gávea só
segunda-feira iniciou a sua
classificação. Esta apresentou
os seguintes concorrentes e re-
saltados: 1.° Almir Dias de Li-
ma, 72 tacadas (quatro acima
do par do campo i; 2." Mário
Dodd, 73: 3.° Juarez de Sá, 79:
4.° Manoel D.dd. 80: 5.° Alcir
Dias de Lima. 81: 6.° Valmir
Veiga, 82; 7.° Mário Terra Fi-
lho, S3; 8.° Jorge Pacheco Oli-
veira, 84; 9." Oriundo dos San-
tos, 85 e 10.° Manoel dos San-
to.-;. 87. A segunda e última
volta da classificação do Gá-
vea está marcada para a pró-
xima segunda-feira.

NOS EUA

Houston. Estados Unidos
i UPI-JB i — Com todos os seus
integrantes jogando muito bem,
tanto individualmente como
em duplas, a equipe de golfe
profissional dos Estados Uni-
dos conquistou domingo o título
de campeã da 17,a Ryder Cup,
derrotando com facilidade a cia
Grã-Bretanha, que encontrou
muitas dificuldades nos greens
de grama curta do Champions
Golf Club, errando putts con-
siderados decisivos.

Das dezesseis, partidas indi-
viduais disputadas, no último
dia, os norte-americanos ven-
ceram nove e empataram qua-
tro, perdendo apenas quatro,
duas delas diante do Neil Co-
les e uma para Peter Allis e
Brian Hugget. Os britânicos fi-
caram tão desapontados com a
derrota que já estão admitin-
do a hipótese de ampliarem o
critério de seleção de sua equi-
pe, incluindo jogadores como
Bruce Crampton, Peter Thom-
son e Brucç Devlin (Attstrá-
lia), Harold Henning (África
do Sul), George Knudson (Ca-
nada) e Bob Charles (Nova
Zelândia).

SARARA TOURNAMENT

Las Vegas, Estados Unidos
(UPI-JB) — Cerca de 100 pro-
fissionais, entre norte-ameri-
canos e estrangeiros — inclusi-
ve grande parte da equipe bri-
tànica que disputou a Ryder
Cup, no último fim de semana
— estarão competindo a par-
tir de hoje, nos links do Para-
dise Valley Country Club, des-
ta Cidade, em busca dos 20

mil dólares de prêmio ofereci-
des ao vencedor do Sahara In?
vitational Golf Tournament.

O norte-americano Frank
Beard, que este ano já venceu
o Tournament of Champions,
Houston Open e o "500" Festi-
vai, subiu bastante na cotação
dos apostadores. ontem, quando
conseguiu o escore de 05 taça-
das no torneio Pró-Amateur,
embora Jack Nicklaus e Arnold
Palmer, que preferiram apenas
bater bola continuem sendo
apontados como os favoritos.
Nicklaus. inclusive, jogará na
situação de detentor do titulo.

BREWER X PLAYER

As revistas especializadas em
golfe, tanto dos Estados Uni-
dos como da Inglaterra, publi-
cam esta semana uma repor-
tagem sóbre a disputa do Pie-
cadilly Tournament — no
Wentwcrth Club, ao sul de
Londres — que terminou com
a vitória de Arnold Palmer e
no qual, embora de maneira
relutante, fizeram as pazes os
profissionais Gay Brewer e
Gary Player.

Tudo começou — segundo o
relato cias revistas — logo
após a vitória de Gay Bre-
v.-er no Masters Tournament,
em abril passado, quando o
golfista norte-americano, fes-
tejado por todos, disse que não
reconhecia o apelido de Os
Três Grandes dado a Jack
Nicklaus, Arnold Palmer e
Gary Player. Esta opinião de
Brewer, imediatamente e por
eliminação, foi interpretada
como um desafio ao sul-afri-
cano Gary Player, pois, em
outras palavras, éle quis dizer"quem é Gary Player?".

Player, que aos 31 anos já
ganhou todos os quatro gran-
des torneios de golfe do mun-
do. ficou irritadíssimo e espe-
rou pela primeira oportunida-
de para enfrentá-lo, dizendo
preferir que seus tacos dessem
a resposta necessária. E ela
veio bem mais cedo do que os
dois imaginassem, no Picadilly
Tournament, na Inglaterra,
quando Brewer e Player se en-
frentaram num match-play de
36 buracos. Com tal motiva-
ção, o jogo foi sensacional,
terminando com a vitória de
Player, no 39.° buraco, e em
meio à escuridão.

Depois de um rápido — e
dado de má vontade — aperto
de mãos, os dois entraram
num automóvel que os espe-
rava è. margem do campo pa-
ra levá-los à sede do clube,
cumprindo o percurso no mais
absoluto silêncio. Mais tarde,
os dois, em declarações aos
jornalistas, deram o caso como
encerrado.  |

MINISTÉRIO DO EXERCITO
D.P.O. D.G.E.C. . . .

DIRETORIA DE OBRAS E FORTIFICAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS 4/67

AVISO
A Comissão de Concorrência da Comissão Especial de Obras n.°

avisa aos interessados que as inscrições para Tomada de Preços 4/67 foram
prorrogadas até às 11 horas do dia M de novembro de 1967 e que a
licitação em causa foi transferida para ès 15 horas do dia 21 de novembro
de 1967.

O Edital da Tomada de Preços 4/67 também sofreu alterações que
eslão a disposição cos interessados na Comissão de Concorrência da CE.O.
— 7 — andar térreo da ala Marcílio Dias. Ministério do Exército — GB.

Rio de Janeiro, GB, 14 de outubro de 1967.
«) Moacyr Penha Ribeiro — Mai. Presidente da Comissão de Concorrência.

(P

Brito Cunha vai mesmo ser
técnico do Brasil em Gáli

O técnico Renato Brito
Cunha será mesmo o substitu-
to de José Bonetl na direção
do selecionado brasileiro que
tentará o bicampeonato sul-
americano de basquetebol fe-
minino, em Cáli, tendo o as-
sunto ficado solucionado em
definitivo ontem, quando Bo-
neti ficou sabendo que não po-
deria viajar e Brito Cunha re-
solveu quase todos os seus pro-
blemas.

O Ministério do Exército ne-
gou mais uma vez, ontem, a
permissão para José Bonetl
deixar o País, enquanto Rena-
to Brito Cunha obtinha p.rmis-
são do Secretário de Educação
da Guanabara, Sr. Gonzaga
da Gama, para licenciar-se do
cargo de diretor do DEPE, res-
tando apenas conseguir licença
na Escola de Educação Física,
onde é professor catedrático, o
que deverá acontecer hoje.

EMBARQUE AMANHA

A seleção brasileira já se en-
contra na cidade colombiana
de Cáli, local do Campeonato
Sul-Americano, desde domingo,
enquanto os dirigentes da CBB
procuram solucionar o impas-
se surgido a última hora. com
a impossibilidade dc José Boné-
ti acompanhar a delegação.
Depois de já ter obtido a li-
cença de suas funções no Es-
tado da Guanabara, Brito
Cunha ainda deverá ser libera-
do pela Reitoria da Universi-
dade Federal do Rio cie Janei-
ro, e para tanto, o presidente
da CBB, Sr. Paulo Meira, man-
terá contato com aquele órgão,
na manhã de hoje.

Uma vez licenciado também
na ENEFD. Brito Cunha via-
jará amanhã, pela Braniff, pois
cs dirigentes da Confederação
constataram náo existir avião
para a Colômbia na sexta-íei-
ra. Enquanto se processam os
entendimentos finais para re-
solver a questão do técnico, se-
guem hoje para Cáli, pelo vôo
84 das Aerolineas Peruanas, as
jogadoras Norminha e Rosália,
que não puderam viajar domin-
go, por motivos particulares.
Juntamente cem elas seguirão
o árbitro Dilermando José de
Castro e o jornalista Nóli Cou-
unho. Os quatro remanesceu-
tes da delegação farão o traje-
to Rio—Campinas—Lima, per-
manecendo dois dias na capi-

tal peruana e prosseguindo 6.»
feira para Cáli, via Bogotá.

BOTAFOGO CAMPEÃO

Em ofício recebido da Co-
missão de Zona da FIBA, a
Confederação Brasileira de
Basquetebol teve comunicação
oficial cie que o Botafogo foi
designado campeão sul-ameri-
cano de clubes campeões, por
falta de outros concorrentes ao
certame, que seria efetivado no
Rio, sob o patrocínio do pró-
prio Botafogo.

Em conseqüência, o atual
campeão carioca e brasileiro
náo precisou jogar para habl-
litar-se a representar a Amé-
rica do Sul no III Campeona-
to Mundial de Clubes, previsto
para janeiro próximo, nos Es-
tados Unidos.
TJD ELEITO

Reunido em caráter extraor-
dinário, ontem à noite, o Con-
selho Supremo cia Federação
de Basquetebol referendou os
nomes indicados pelo Presi-
dente Vítor Catarino para com-
porem o novo TJD, em vista
da renúncia dos juizes que vi-
nham funcionando até então.
O Tribunal ficou assim com-
posto: membros efetivos —
Drumond Neto. Brasilino Va-
lim .Valdir Mota, Moriá Silva,
Antônio Pereira Leitão, Luís F.
Pereira de Carvalho e Alberto
Moreira da Cunha; suplentes
— Francisco R. Domingues
Castro, Lélio Rafaneli e Mau-
ro da Silva Gonçalves.

O Tribunal deverá reunir-se
hoje, para eleger o seu presi-
dente e. na próxima quarta-
feira, fará a primeira reunião
ordinária, quando apreciará,
entre outros, o processo em que
o Flamengo solicita a anula-
ção do jogo do turno com o
Vasco.
PADRONIZAÇÃO DE JUIZES

Os juizes e mesários do qua-
dro oficial da FMB deverão
comparecer ás 1!) horas de ho-
je ao ginásio da Sousa Cruz,
para o curso prático de padro-
nização de arbitragens, que
objetiva acabar com algumas
discrepãncias entre os juizes e
os responsáveis pfela mesa de
controle, observadas durante os
jogos dos diversos campeona-
tos.

O Diretor do Departamento
de Árbitros, Dilermando José

de Castro, declarou que, desde
a rodada do último dia 20, os
juizes de 2.-'' categoria — Gil-
mar Pereira da Silva, José Me-
deiros Lima, Raul Vieira Ma-
chado, Roberto Vieira Maclia-
cio e Vitálico Ramos Filho —
estão sendo observados, para
uma possível promoção na tem-
porada de 68. Com o mesmo
fim, vem sendo apreciado o
comportamento de cinco mesa-
rios da 2." categoria e de três
da 3.»

A apreciação do trabalho dos
árbitros inclui os seguintes
itens: assiduidade, uniforme,
apresentação, conduta, presen-
ça na quadra, discernimento,
reflexo, postura na quadra, uso
do apito, sinalização, aplicação
de regras e tranqüilidade. O.s
juizes serão observados até o
final do Campeonato Mascuii-
no da 1.» Divisão e, para a pro-
moção, necessitam ainda de.
uma prova escrita de suíicién-
cia.
TUMULTO NO MUNICIPAL

Um tumulto generalizado, eu-
volvendo torcedores e jogado-
res dos dois clubes, ocorreu no
ginásio do Municipal, após o
encontro em que este derrotou
o Fluminense por 60 x 59. O
árbitro Manuel Tavares regis-
trou na súmula apenas os in-
cidcnte.s, sem fazer alusão ao
nome de qualquer jogador, pois
disse que era impossível saber
com precisão quem estava to-
mando a iniciativa das agres-
soes e quem somente se defen-
dia, em meio à confusão.

Esta foi a terceira vez neste
Campeonato que o Fluminense
perde um jogo quando resta-
vam apenas 10 segundos para
o encerramento. As duas ou-
trás aconteceram contra o
America (71 x 70, e Botafogo
(71 a 63. na prorrogação,. Fren-
te ao Municipal, por curiosi-
dade. repetiu-se o lance do jó-
go com o Botafogo: o Flumi-
nensn liderava a contagem e o
jogador Bocão tinha a bola do-
minada, mas perdeu o seu con-
tróle, ensejando ao adversário
marcar a cesta.

Caso houvesse ganho a.s três
partidas citadas, o Fluminen-
se estaria em situação excep-
cional dentro do Campeonato,
pois ocuparia a vice-liderança
junto com o Flamengo, ambos
apenas um ponto atrás do* li-
deres, que seriam Vasco e Bo-
tafogo.

Couhertin Piccolo e Lorenzi vão às
tem jogos
em B. Aires

Buenos- Aires (AFP-JB1 —
Atletas de nove países dispu-
tarão os VI Jogos Esportivos
Pierre de Coubertin, a se rea-
lizarem sábado e domingo, sob
os auspícios da Embaixada da
França, com 2!) provas: 19 pa-
ra homens e 10 para niullie-
res.

Os brasileiros Nelson Pru-
dêncio e Sllvina Pereu-a deve-
rão participar do certame, que
contará com a presença do re-
cordista mundial do decatlo,
Kurt Bendlin, da Alemanha
Federal, e suas compatriotas
Iugrid Becker, Liesel Wester-
man e Hans Fahsl, além dos
americanos Prestou D a v i s,
Philipp Schinkink e Thomas
Farrel e o porto-riquenho Juan
Franceschüi.

Espera-se que alguns atletas
franceses, italianos, suecos e
mexicanos, que se encontram
no Chile, também participem
do certame.

Sergipe
tem dois
líderes

Aracaju (Correspondente) —
Depois da terceü-a rodada do
campeonato sergipano, a si-
tuação dos clubes é a seguin-
te: 1.° — Clube Esportivo Ser-
gipe e Confiança Esporte Chi-
be, coir. zero ponto perdido;
2.° — Cotinguiba, América e
Itabaiana, 2 pp; e em último
o Santa Cruz, com 6pp.

Baamas tentar a mesma
sorte dos gêmeos Schmidt

Porto Alegre (Sucursal) — Dois gaúchos iniciaram
ontem uma viagem que tem um título mundial por limite.
São eles Nelson Piccolo e Carlos Henrique de Lorenzi, bi-
campeões brasileiros da Classe Snipe e iatistas que, no re-
cente Pan-Americano de Winnipeg, conquistaram medalha
de ouro para o Brasil.

Piccolo e Lorenzi, cujo barco, o Simbad, transportado
por cortesia, já se encontra em Nassau, estarão, a partir
de 4 de novembro, tentando, em águas das Bahamas, man-
ter a hegemonia que o Brasil, através de três títulos con-
secutivos conquistados pelos irmãos Schmidt, vem man-
tendo.

RESPONSABILIDADE
ENORME

Em Rye, Nova Iorque, Ilha de
Behdor, na França e nas Ilhas
Canárias, Axel e Eric Schmidt,
os irmãos gêmeos de Niterói,
conseguiram títulos mundiais
para o Brasil, numa façanha
que só encontra paralelo na his-
tória do iatismo mundial em
Paul Elv.stroem, o quase legen-
dário velejador dinamarquês.
Desta feita, porém, quando o
campeonato será disputado em
Bahamas, os Schmidt estarão
ausentes. Dedicando-se mais á
Classe Star e já com compro-
missos familiares, os dois gé-
meos resolveram não competir.
E tôda a responsabilidade de
representar o país tricampeão
mundial recairá, então em Pie-
colo e De Lorenzi.
PREPARADOS

Nelson Piccolo é um "jovem
veterano". Na proa de Gabriel
González, Piccolo foi, quando
garoto, campeão brasileiro em
19Õ5 (Natal). 1956 (Porto Ale-
gre), 1958 (Sáo Paulo), 1959
(Porto Alegre) e 1960 (Araca-
ju). Posteriormente, desfazen-
do-se a dupla, Piccolo passou a
competir por conta própria. Co-
meçou a acumular vitórias,
também. Em 1966 conquistou o
titulo brasileiro em Porto Ale-
gre e repetiu o feito em 1967, o

que é excepcional face ao esta-
gio técnico de alto gabarito da,
vela brasileira. Posteriormen-
te. vencendo eliminatória, foi
indicado para competir c-m Win-
nipeg, juntamente com De Lo-
renzi, e no Canadá obteve me-
dalha de ouro. Na atual tem-
porada gaúcha, Piccolo vem
sendo imbatível e há duas se-
manas, mesmo, suplantou vele-
jadores argentinos em regata
internacional.
COLABORAÇÃO

Esporte amador se faz com.
colaboração geral. Para a ida
de Piccolo e de Lorenzi, a Fe-
deração de Vela e Motor do
Rio Grande do Sul e o Clube
dos Jangadeiros contaram com
a colaboração do CND, atra-
vés do General Elói de Mene-
ses, que forneceu as passagens
aéreas Porto Alegre—Miami—
Porto Alegre; de uma compa-
nhia de navegação que trans-
portou gratuitamente o Sim-
had, de Piccolo, de Paranaguá
a Jacksonvilie, Flórida, e do
Departamento de Esportes do
Rio Grande do Sul. Todas es-
tas forças reunidas e mais a
determinação firme do Clube
dos Jangadeiros de garantir a,
presença do Brasil, levaram
Piccolo e de Lorenzi às Baa-
mas, com uma única finalida-
de: manter no Brasil o titulo
que atualmente ostenta.
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Cabralzinho pode perder lugar para Cláudio
Contrapinos ganham taça
no Torneio Início do
Campeonato JB de Boliche

A equipe dos Contrapinos ganhou o Troféu Con-
tlêssa Pereira Carneiro, disputado no Torneio Início do
Campeonato JB de Boliche, ao derrotar na final, nas pis-
tas do Boliche 300, o Carcará por uma diferença de 18
pinos, na festa de abertura da competição, na qual par-
ticiparam 17 dos melhores times do Rio.

Após o sorteio, realizado na presença dos responsa-
veis pelas equipes, estas foram distribuídas em duas cha-
ves eliminatórias, e o sistema adotado para o Torneio Im-
cio íoi o de uma só partida, com troca de pista na quinta
jogada. Os Full Hand, Bergallo e Brugger e Pailu foram
às ausências sentidas na abertura do campeonato no Bo-
liche 300.
TURNO DE CLASSIFICAÇÃO g

Será publicada na quinta-
feira a tabela do turno de cias-
sificação, que selecionará para
o turno final as duas melhores .
equipes de cada uma das qua-
tro chaves dos jogos. A primei-
ra rodada do Campeonato JB
vai ser jogada no dia 30 de
outubro, segunda-feira, ini-
ciando-se as partidas às 20h
lom, com uma tolerância ape-
nas de 15 minutos. Nos dias 1
e 2 de novembro não haverá ne-
nhum jogo, ficando a segunda
rodada para o dia 6.

Simultaneamente ao Torneio
JB se realizará um torneio de
equipes femininas. As inseri-
ções para esta competição fica-
rão abertas até o dia 27 no
Boliche 300. Os jogos do setor
feminino serão disputados no
mesmo dia das partidas mas-
culinas, e as equipes concor-
rerão aos Troféus Lea Maria e
Gilda Chataigner, existindo
ainda outros prêmios. A Co-
missão Técnica que controlará
c dirigirá os jogos está consti-
tuída por Armando Pittigliani
«Presidente), Edgard, Raul
Fortunato, Nelson Cintra, Dino,
Gugu. Pisca, André, Salgado e
Flávio Leme. A comissão se re-
unirá toda terça-feira às 20h
300m, também no Boliche 300.

RESULTADOS

CHAVE A — Quebra-Pinos x
Feiticeiros, com vitória deste
último por 799 a 761. Jogaram
e marcaram pelas duas equi-
pes: Quebra-Pinos — Ivan —
167; Justino — 141; Ivan II —
172; Vieira — 152 e Bello —
129. Feticeiros: Ico — 169; Jo-
nir — 154; Sérgio — 169; Da-
nilo — 120 e Djalma — 187.

Discoteca 300 x Equipe 003.
Vitória do 003 por 721 a 686
pinos. Equipes e marcadores.
Discoteca 300 — Maneco —
144; Thadeu — 146: Maurício

143; Sérgio Lacerda — 120
e João Arruda. — 133. Equipe
003: Jóia — 159; Buda — 148;
André — 146; Raul Fortunato
íRaulzão) — 130 e J. S. Cos-
ta — 140.

Bolixos x Gávea: Ganhou o
Gávea por 707 a 628. Pelos Bo-
lixos (bastante desfalcado) jo-
garota, e marcaram: Flávio —
135; Frota — 146; Paulo 120;
Flávio Antunes — 81 e Alvinho

146. Gávea: Gui Gui — 128;
Paulo — 112; Haroldo — 143;
Marco Antônio — 149 e Luisi-
nho — 175.

Contra Pinos x Equipe Femi-
nina dos Brasinhas. Contra-Pi-
nos 841 a 636. Equipes e mar-
cadores: C. Pinos — Costa ~
167; Tamoto — 165; Atílio —
170; João — 175 e Dino — 164.
Brasinhas — Mary — 146; Ly-
dia — 124; Joysette — 126; M.
Amélia — 137 e Marilia — 113.

CHAVE B:

Polaris x lê, lê, lê Brasas.
Os Polaris venceram os norte-
americanos do lê, lê, lê Bra-
sas por 791 a 738. Equipes e
marcadores: Polaris — Chi-
quinho 161, Brandão — 148,
Toninho — 151, Poléca, 137 e
Peixoto — 194. lê, lê, lê Bra-
sas — Yago — 154, Woody —
150, Harry — 181, Gene — 128
e George — 125. Carcará x
Boliche 300. Venceu o Carca-
rá por 811 a 79.5 pinos. Car-
cará: Sálvlo — 162, Fernan-
dão — 157, Zé Luís — 162, Fe-
Jipe — 162 e Guido — 168.
Boliche 300: Fred — 162, Sér-

jio — 151, Gaúcho — 171, Ro-
drigo — 161 e Edgard — 150.
Mug's levou a melhor por 742
a 733. Equipes e marcadores:
Mug's — Luís Oélso — 152,
Theo — 152, Lula — 123, Por-
tela — 180 e Sllvano — 135.
Brasinhas — Zéca-Zéca — 177,
Newton — 157, Toninho — 144,
Brasil — 126 e Raulzinho —
129.

Dom Pixote x Flintstones.
Vitória dos últimos por 833 a
151. D. Pixote: Bob — 143,
Mark — 131, Zeca — 165, Pau-
lo Berê — 161 e Getúlio — 151.
Flintstones — Hugo — 180,
Henrique Bola — 180, Helder —
168, Pisco, — 134 e Armando
Pitti — 171.

Pelas quartas-de-íinal os re-
sultados foram estes: Chave A

Feiticeiros — 731 x Equipe
003 — 687. Marcadores: Feiti-
ceiros — Ico — 166, Jonir —
117, Sérgio — 167, Danilo —
140 e Djalma — 142. 003 —
Jóia — 131, Buda — 161, An-
dré — 144, Raulzão — 136 e
J. S. Costa — 115. Por sorteio a
equipe vencedora do jogo aci-
ma, os 003, teve de enfrentar o
bye, e o resultado foi Equipe
003 — 734 x Tagarás — 683.
Equipes: 003 — Jola — 179,
Buda — 147, André — 126,
Raulzão — Tagarás — Rafa —
153, Renato — 126, Alvinho —
141, França — 147 e o blind
(jogaram somente quatro jo-
gadores) somou 116.

Gávea — 660 x Contrapi-
nos 123 e J. S. Costa — 159.

736. Equipes e marcadores:
Gávea — Guilherme — 146,
Haroldo — 121, Orlando — 122,
Marco Antônio — 119 e Luisi-
nho — 152. Contrapinos —
Costa — 127, Tomato — 159,
Tião — 135, Atílio — 161 e
João — 154. Chave B — Po-
laris —- 781 x Carcará — 783.
Equipes e marcadores; Polaris

Chiquinho — 135, Brandão
171. Toninho — 155, Poleca
156 e Heitor Ave — 164.

Carcará — Felipe — 166, Nél-
son — 156, Zé Luís — 172,
Salgado — 152 e Guido — 137.
Mug's — 652 x Flintstones —
281. Equipes e marcadores:
Mug's — Celso — 140, Theo —
131, Hernani — 107, Portela —
123 c Silvano — 151. Flints-
tones — Hugo — 142, Heyder192, Gugu — 190, Henrique
Bola — 155 e Armando Pitti

142.
Na semifinal da chave A, a

equipe des Contrapinos ven-
ceu os Feiticeiros por 860 a 741,
batendo também o recorde de
pontos por equipe, no Torneio
Início. Jogaram e marcaram:
Contrapinos — Tomato 199 (a
maior contagem individual da
noite): Tião — 165; Atilio —
149; Jcão — 149; e Dino — 198.
Feiticeiros: Ico — 167; Jonir —
133; Sérgio — 109; Danilo —
180; e Djalma — 152.

Na semifinal da chave B a
equipe do Carcará venceu os
Flintstones por 817 a 788. Jo-
garam e marcaram: Carcarás:
Sálvio — 139; Nelson — 168;
Zé Luís — 173; Fernandão —
185; e Felipe — 152. Flintsto-
nes: Hugo — 132; Heyder —
163; Gugu — 180; Henrique Bo-
la — 152; e Armando Pitti

161.
Na final os Contrapinos ga-

nharam do Carcarás por 805 a
787. Jogaram e marcaram:
Contrapinos: Costa — 148;
Tomato — 155; Tião — 164;
João — 176; e Dino — 162.
Carcarás: Sálvio — 192, Nél-
son — 177; Zé Luís — 138; Sal-
gado — 155 e Fernandão — 125.

Cabralzinho só jogará
contra o Flamengo, domin-
go, no Maracanã, se mos-
trar que já subiu de estado
atlético e está em condições
de dar combate ao adver-
sário, o que, segundo Telê,
êle não Íêz sábado contra o
Vasco.

Se êle não mostrar esta
melhoria nos treinos de ho-
je e sexta-feira, será subs-
tituído por Cláudio, porque
Telê acha que no futebol
moderno a capacidade de lu-
ta e de ajuda aos compa-
nheiros é mais importante
do que o apuro técnico.

Dc acordo
Telê terá aliás uma con-

versa hoje com Cabralzinho.
Vai perguntar-lhe se esta
falta 

"de 
combate veio de ai-

gum vício técnico ou da fal-
ta de condições atléticas. O
técnico acredita nesta últi-
ma hipótese e é isto mesmo
o que o jogador1 vai confir-
mar.

 Eu não tinha pernas"
para correr — comentava
Cabral ontem. No segundo
tempo recebi uma bola de
Samarone na frente de todo
mundo e, quando cheguei à
área, os zagueiros do Vasco
já estavam emparelhados
comigo.

Cabral conhece a tese de
Telê e concorda inteiramen-
te com ela.

— Acho que até o fim da
semana, porém, já deverei
estar em forma, ou quase.

dc fora

Jardel foi o único jogador
dispensado do individual de
ontem, pois está em trata-
mento de uma distensão
muscular. Suingue, por sua
vez, teve que ser poupado,
fazendo apenas ginástica à
parte. Sua contusão foi so-
frida ontem mesmo, numa
brincadeira com Valtinho,
que acabou por acertar-lhe
um pontapé na coxa. O Dr.
Valdir Luz então resolveu
poupá-lo, mas apenas por
medida de precaução.

O individual, dirigido por
Júlio Bruno, foi muito pu-
xado, durante uma hora.
Depois dele, Denílson, Ri-
naldo, Cabralzinho, Sama-
rone, Bauer, Noce e Valdez
foram fazer ainda exerci-

cios especiais, durante mais
20 minutos.

Samarone continua sen-
tindo o tornozelo e subme-
teu-se a tratamento de
hidromassagem e toalha
quente. Entretanto, êle tem
sua escalação garantida con-
tra o Flamengo, mesmo
porque já jogou contra o
Vasco no mesmo estado.

Carlos Alberto, beque di-
reito do Santos, fêz uma vi-
sita ao clube ontem à tar-
de e sugeriu a Telê a com-
pra do passe do extrema-
esquerda Diogo, da Pruden-
tina, contra quem èle jogou
domingo. Em sua crpinião,
Diogo é um excelente ex-
trema.

Telê ficou de transmitir a
sugestão á Diretoria. Expli-
cou, porém, a Carlos Alber-
to que ela já decidiu não
comprar mais nenhum jo-
gador, pelo menos até o fim
do ano. Além disso, o Flu-
minense tem Lula, que está
emprestado ao Palmeiras e
Telê confia muito na re-
cuperação de Gilson Nunes.

— Tudo o que Gilson pre-
cisa é estímulo — afirmou.

Telê, aliás, deu ontem
mais uma demonstração de
que a sorte está de seu la-
do, no momento. Êle estava
no campo, depois da saída
de Carlos Alberto, e rece-
beu uma chamada para ir
ao Departamento Médico
falar com seu cunhado, em
Belo Horizonte.

Telê foi, preocupado, pen-
sando em doença na famí-
lia. Recebeu, porém, a no-
ticia de que tirara um
Volkswagen num consórcio
no qual se inscrevera há
cinco meses. Agora êle tem
três carros: este, um Volks-
wagen que já possuía e um
Simca 1955, que usa apenas
para os serviços de sua sor-
veteria. Telê vai vender o
Volkswagen antigo, e ficar
com o nôvo, pelo qual está
pagando NCrS 135,00 men-
sais.

Armando Nogueira depõe na
Câmara sobre "doping"

e pede medidas preventivas
Brasília (Sucursal) — O colunista esportivo Armando

Nogueira, do JB, no depoimento que prestou na Comissão
Especial da Câmara destinada a elaborar nova legislação
para o combate ao tráfico de entorpecentes, fêz um apelo
aos parlamentares para que tomem posição a favor da boa
reputação do esporte brasileiro, estabelecendo medidas pre-
ventivas contra o doping no futebol.

Acrescentou que o doping não é um problema apenas
do esporte ou do futebol em particular, mas de saúda pú-
blica. Seu uso vem se generalizando nas universidades, nos
clubes e na jovem guarda. Disse que no futebol o proble-
ma é muito delicado, devido à total precariedade de pro-
vas sobre o doping, "embora Pele tenha admitido sua exis-
tència, principalmente pelo que viu de seus adversários".

ESCLARECIMENTOS

Interrogado pelos deputados
Raul Brunini, Aldo Fagundes,
Daso Coimbra, Aécio Cunha e
Atiê Cúri, o jornalista Ar-
mando Nogueira informou que
a Federação Carioca de Fute-'boi acabou de instituir uma
Comissão de Controle do do-
ping. É integrada pelos Srs.
Luís Murgel, Leite de Castro
e Hílton Gosling, este último,
representante do Serviço Na-
cional de Fiscalização da Me-
dicina e Farmácia. Também
cm São Paulo o Governo criou
uma comissão para estudar o
problema.

Lembrou casos concretos de
atletas dopados, nas Olímpia-
das de Roma, nos jogos pan-
americanos do Canadá e em
competições c i c 1 í s t i c a s na
França. No Brasil, frisou que
não possui provas concretas,"mas indícios e informações
sobre o uso do doping em vá-
rios esportes".

Na Itália, França e Ingla-
terra, disse, há legislação es-
peciíica contra o doping no
futebol e no esporte em geral.
Disse que o ex-jogador Ademir,
no depoimento que fêz no Mu-
seu da Imagem e do Som, re-
velou que estava dopado du-
rante a partida do Brasil con-
tra a Espanha, no Maracanã,
na Copa do Mundo de 50. Zi-
zinho, outro craque do passa-
do, confessou que em São Pau-
lo, numa partida decisiva, no-
tou que "algo diferente" pas-
sava-se com êle, pois estava
correndo como um garoto.
Observou, depois, que o café
que lhe haviam dado "tinha
um gosto diferente". Citou
também o livro do ex-craque
e atual técnico Sarno, com de-
núncias de doping e do uso

que éle próprio fazia de bo-
linhas.

Contou Armando Nogueira
que dois jogadores paulistas,
um deles Paulo Leão. num tes-
te que fizeram no América do
Rio, "jogaram tão bem que se
aproximaram do nivel do Pe-
lé". No segundo treino, nada
fizeram, "pois estavam na fa-
se de depressão que ocorre
após o doping". Nilton San-
tos, quando jogador do Bota-
fogo, recusava-se a tomar la-
ranjadas, r e f r i g e rantes ou
quaisquer pílulas, com receio de
ser dopado.
PAULISTAS

O Deputado Atié Cúri, Pre-
sidente do Santos, disse que
seu clube, em dois recentes jo-
gos realizados no interior,"passou apertado e num deles
até perdeu, porque os adversa-
rios corriam como loucos e só
podiam estar dopados".

Revelou que em São José do
Rio Preto, o juiz teve de pa-
ralisar a partida por 10 minu-
tos, para que os jogadores pu-
dessem tomar água "caso con-
trário. cairiam ao solo, desfa-
lecidos, por efeito de estimu-
lantes". Acrescentou que fi-
cou admirado pelo modo que
correram, domingo último, os
jogadores de Presidente Pru-
ciente. "Mas, no segundo tem-
po, eles pararam e o Santos
ganhou", salientou. Acha que
depois de certo tempo, "vem
a depressão e os jogadores não
têm mais pernas para correr".

O Deputado Aécio Cunha
sugeriu que as autoridades
responsáveis realizassem uma
ampla campanha de esclare-
cimèntos, para os males íísi-
cos dos estimulantes, que em
muitos casos, são usados pe-
los atletas que desconhecem o
malefício que isso vai acarre-
tar depois.

O DONO DO TROFÉU

Na grande área
Armando Nogueira

Brasília — O futebol é tema de debates,
sob vários ângulos, nos cjubmetes áa Câmara
Federal: aqui, uma comissão de inquérito sô-
bre o problema do doping, ali. o exame ãe pro-
jetos sobre o passe do jogador profissional;
mais adiante, dois deputados discutem a pró-
xima lei ãa loteria esportiva cuja aprovação
está na reta final, dependendo, apenas, da
palavra do Executivo.

O meu assunto, ou por outra, o que me
trouxe a Brasília é o uso de estimulantes no
esporte, viatéria que está sendo objeto de
uma comissão que estuda, em termos amplos,
o problema do tráfico ãe entorpecentes.

A Comissão Especial de Entorpecentes,
da qual é Presidente o Deputado Cantídio
Sampaio, está levantando o problema do
doping no esporte com a maior sobriedade;
não há objetivos políticos, como aliás é da
essência dás Comissões Parlamentares e só se
pretende investigar a procedência de tantas
denúncias de uso de drogas estimulantes no
esporte. E foi com esse espírito que vim aqui
depor, trazendo, não acusações, nem provas
materiais, mas indicações de que, infelizmen-
te, o esporte, como outras atividades, começa
a sofrer a sério a infiltração das bolinhas ex-
citantes.

Trouxe, per sorte, para a Comissão, uma
boa notícia: o futebol carioca já tomou posi-
ção contra o doping, criando, semana pas-
sada, uma Comissão para fazer o controle
sistemático e científico do uso de estimulan-
tes.

Encontrei na Câmara o Deputado Atié
Cúri, Presidente ão Santos, que, em rápiâa
conversa, deixou escapar as seguintes notí-
cias: 1) se o Fia indenizar o Santos em cerca
de 40 mil dólares, o jogador Silva virá com-
pletar, na Gávea, o período de seu emprésti-
mo que vai até o próximo ano; 2) Pele fêz
anos, anteontem. (27), dando um bolo e ga-
nhando outro. Deu um bolo, na véspera,
numa festa que o representante ão Santos
preparara em Presiâente Prudente (onde o
Santos foi jogar domingo) para festejar-lhe o
aniversário. O autor da homenagem caiu na
bobagem de comunicar a Pele que êle devia
apagar a velinha na presença ãe 50 moci-
nhas, todas de mini-saia. Pele passou a bola
para o treinador: "Se êle deixar, eu vou". O
treinador evidentemente entendeu a esquiva
de Pele e proibiu a saída áe qualquer jogador
ão hotel.

Pele ganhou um bolo de aniversário, no
seu nôvo apartamento, em Santos, um apar-
tamento ãe 3-00 metros quadrados, recém-
montado. Sua mulher, Rosemere, distribuiu
apenas 40 convites: "Rosemere e Kelly con-
vidam para o aniversário de Pele. (Sem co-
mentários)".

Os 40 convidados respeitaram a reco-
mendação, guardanáo absoluto segrêão. Fo-
ram convidados apenas os jogadores do San-
tos, com as respectivas mulheres, o Presidên-
te Atiê Cúri e família e ninguém mais.

BOLAS DE PRIMEIRA — O Deputado
Raul Brunini encaminhou à Comissão Espe-
ciai de Entorpecentes, da qual faz parte, uma
entrevista do médico José Valente, denun-
ciando a existência de doping no futebol
paulista. • Aliás, o Presidente do Santos, que
também me interrogou na Comissão, disse
que não tem mais a menor dúvida de que os
times do interior de São Paulo, principalmen-
te, quando ameaçados de desclassificação,
apelam feio e firme para a bolinha. • Tam-
bém na Comissão de Inquérito do Doping, o
Deputado mineiro Aécio Cunha, que torce pe-
lo Cruzeiro, contou que há um jogador em
Minas que insiste em querer provar a éle,
deputado, que bolinha não faz mal algum;
disse que toma, sempre, e não sofreu nada até
agora... • A Comissão Especial sobre En-
torpecentes da Câmara se compõe dos seguin-
tes deputados, os quais, por força do hábito,
assim apresento: Cantídio Sampaio, Daso
Coimbra, Aldo Fagundes, Albino Zeni, Juvên-
cio Dias, Justino Pereira, Raimundo Brito,
Raul Brunini, Janduí Carneiro, Ossian Ara-
ripe e Altair Lima.

O capitão áa equipe dos Contrapinos recebe o Troféu Çondéssa Pereira Çarneiroí pelas vitórias nas pistas do Boliche 300

CIA. VALE DO RIO DOCE
EDITAL DE VENDA i

A CVRD dispõe para venda, no estacio, dos seguintes';
materiais: ;l

1 .¦ Coleta 14/67 - abertura 6-11-67 - 4 Veículos usados.'.
(Rio) 2 Kombi/62, 1 Aero Willys/62, 1 JK/63.

2. Coleta 15/67 - abertura 13-11-67 - 24 Locomotivas a'
vapor (Vitória).

A CVRD se reserva o direito de cancelar as concorrên-'
cias, caso as propostas não atinjam o justo valor dos ma-
feriais.

Correrão por conta do comprador todos os impostos,,
taxas, fretes, carregamento e outros quaisquer tributos que
incidam sobre os materiais.

Os materiais estão localizados nos locais acima indica-
dos de onde serão retirados após o pagamento. Informa-

ções sobre caução, e maiores detalhes, procurar:

RIO DE JANEIRO — Serviço Central de Administração Pa-
trimonial - Av. Churchill, 109 - 11.° andar - Tele-
fone 52-5211.

VITÓRIA — Divisão de Material — Almoxarifado Central —.
Jardim América.

BELO HORIZONTE - Serviço de Compras - Av. Amazonas,
491 - 7." andar.

SÂO PAULO — Sr. Mário Tupinambás - Alameda Nortman,
302 — Campos Elísios.

as.) Onildo Magalhães Costa
Chefe Serviço Central Adm. Patrimonial

(P.
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Gérson sente músculo da perna e pode ficar de fora
Jogos de
sábado são
à noite

O Presidente da Fe-
deração Carioca de Fute-
boi, Sr. Otávio Pinto Gui-
marães, marcou oficial-
mente os jogos da próxi-
ma rodada para a noite
de sábado, uma vez que.
esteve ontem com o Go-
vernàdor Negrão de Lima
e este lhe afirmou que os
jogos de futebol não in-
fluem no Festival Inter-
nacional da Canção.

O Sr. João Havelange
reassumiu ontem a Pre-
sidência da CBD, em reu-
nião que também serviu
para homologar a Co-
missão Executiva da Ta-
ça de Prata, composta
pelos Presidentes da
CBD, Federações Carioca
e Paulista.

O Sr. João Havelange
informou que irá a Bue-
nos Aires no próximo dia
1, a fim de assistir ao se-
gundo jogo entre Racing
e Celtic pela Taça Mun-
dial de Clubes, em com-
panhia do técnico Aimo
ré Moreira.

PREOCUPADO
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Zo,f/aZo treinou atacantes e goleiros ontem, mas sua preocupação está no meio-campo, ameaçado de não ter Gérson ou Afonsinho, sábado

Ciro Aranha diz por carta
a Joào Silva porque está
apoiando Chapa Patrimonial

O Sr. Ciro Aranha -enviou ontem duas cartas ao Pre-
sidente João Silva, renunciando em caráter definitivo à
Presidência do Grande Conselho de Beneméritos numa e
na outra explicando os motivos que o levaram a apoiar in-
tegralmente a candidatura cio Sr. José do Amaral Osório
à Presidência do Clube pela Chapa Patrimonial.

Enquanto isso, o Sr. Alá Batista. Vice-Presidente da
Tradição Vascaína e Presidente do atual Conselho Delibe-
rativo, explicou que sua facção ainda está disposta a íazer
um acordo em torno das eleições do próximo dia 10 de
novembro, "mas isto não é mais comigo e sim com os Srs
Joaquim Melo da Cunha e João Silva".

Carta

Na carta em que renuncia-
va seu cargo, o Sr. Ciro Ara-
nha explicou que fazia isto por
uma questão de ética, já que
havia se lançado por inteiro na
campanha do Sr. José Osório.
Na outra, em particular para o
amigo, o ex-Presidente dos Be-
«eméritos rememorou sua, po-
sição de apoio até agora à Pre-
sidência do Clube, cita nomes
com fatos e detalhes do mal
que existe no Vasco e critica
a Tradição Vascaína.

O Sr. Alá Batista declarou
que até agora não queria falar
sobre política no seu clube.

_— No entanto — frizou —
não podemos continuar inertes
diante de certas acusações que
são feitas à Tradição Vascaína.
Em primeiro lugar, cabe lem-
brar que nossa facção não es-
tá no poder há 9 anos.

Em 1961, quando deixei a
Presidência do Vasco, fui subs-
tituído pelo Sr. José da Silva
Rocha, que ganhou da Tradi-
ção Vascaína sob a legenda de
Expresso da Vitória.

Histórico
Depois de fazer um histórl-

co sobre as administrações pas-sodas, o Vice-Presidente daTradição Vascaína afirmou:— Não vim de São Paulo pa-ra derrubar acordo nenhum co-
mo disseram. Ainda ontem
(anteontem), o Sr. Melo que-ria e tentava arranjar uma
maneira para fazer a pacifica-
ção. Para a Tradição, há sem-
pre possibilidades de pacifi-cação, mas isto não é mais
comigo, e sim com o Sr. Joa-
quim Melo, Presidente da fac-
Ção. e o Sr. João Silva, can-
didato que apoiamos.

Entretanto, foram os própriosSrs. Iraci e Dirceu, da Cha-
pa Patrimonial, quem sempre
se mostraram abertamente
contrários a qualquer acordo.

O Sr. Iraci Pereira, que ou-
via o Sr. Alá Batista, resoon-
deu prontamente que para êle
anôrdq e pacificação, não sjg-n "ficam a mesma coisa. Mas
não escondeu que sempre foi
contrário a qualquer um dos
dois. Já para o Sr. Dirceu deAlmeida, também benemérito
do Vasco, "tudo seria resolvi-
do tranqüilamente se o Sr. Alá
Batista fosse afastado do clu-
be".

EXPLICAÇÃO

O Sr. Alá Batista explicou
porem que a Tradição Vascai-
na levará as eleições num am-
biente elevado. Da mesma
neima se pronunciou o Sr. Ivo
Marques, da Chapa Patrimo-
nial, que, inclusive, conclamou
n todos os vascainos, sem dis-
tinção politica, para irem ao

campo do Bonsucesso no pró-
ximo domingo torcer ardente-
mente pelo clube

— Se o Vasco perder — dis-
se — será pior para todos nós.
Ai, quem ganhar as eleições
terá tantas preocupações que
nem poderá festejar a vitória.

As eleições do Conselho De-
liberativo foram marcadas on-
tem para o próximo dia 10 de
novembro, mas o novo Presi-
dente do Clube só será em-
possado no dia 30 de março,
quando termina o mandato do
Sr. João Silva.

A convenção final da Tradi-
ção Vascaína será no dia 0 de
novembro; quando tratarão dos
planos e normas de trabalho
para a eleição.

Já a Chapa Patrimonial fa-
rá amanhã, na União Portu-
guèsa Oliveira Salazar, uma
reunião para homologar o no-
me do Sr. José do Amaral
Osório, que está recebendo
niüiías adesões. Ainda ontem,
o benemérito João Correia da
Costa aderiu a seu movimento
e hoje o Sr. Eurico Lisboa vai
almoçar com os responsáveis
pela facção para ouvi-los.

O Sr. Manuel Joaquim Lo-
pes está em Brasília e voltará
na próxima semana, a fim de
se pronunciar a respeito da
situação do Vasco. Uma coisa
porém é certa, magoado com
certas acusações infundadas a
seu respeito, o Sr. Manuel
Joaquim Lopes não deseja
mais ocupar cargo algum den-
tro do clube.

O Sr. José do Amaral Osó-
rio desmentiu que já tenha os
dois. nomes dos Vices-Presiden-
tes para compor sua Diretoria
se eleito e acha que pode con-
tornar com habilidade esta si-
tuação.

TREINO
O Vasco treinou 50 minutos

de individual ontem á tarde.
Nei, ainda sentindo dores
musculares na coxa esquerda,
c Jair Marinho, com uma leve
contusão no calcanhar direito,
treinaram à parte.

Fontana e Ari, cinda entre-
gues ao Departamento Médico,
não participaram.

Para hoje, também à tarde,
está marcado um coletivo, com
inicio às 15 horas. Neste trei-
nc. Ademir fará algumas ob-
servações a respeito do ataque.
A idéia do técnico é substituir
Eraiidi e'suas duas fórmulas
são: ou por Valfrido ou en-
fraudo Luislnho na ponta di-
reita; com Adilson formando a
dupla, de pontas-de-lança com
Nei. ' '

Ademir declarou também quevai'observar atentamente o za-
gueiro Jorge Luís, que vem se
recuperando rapidamente da
contusão no tornozelo' desde ¦
que extraiu as amígdalas. En-
tretanto, não pensa ainda em
escalá-lo na equipe.

BAInGU
Ubirajara

Fidélis
Hélio

Fernando
Luís Alberto

Pedrinho
Paulo Borges

Ocimar
Hoppe
Mário

Aladim

CAMPO GRANDE
Helinho
Paulo
Guilherme
Adilson
Geneci
Tião
Hélio Cruz
Jairo
Dario

10 Norival
11 Nodir

Aimoré forçou treino para
sete e escolhe hoje quem
está em condições de jogar

Aimoré Moreira, que ontem obrigou os jogadores do
Flamengo a treinarem duas vezes — porque só chegou à tar-
de de São Paulo —, fêz questão de dirigir um individual
puxado para Jaime, Luís Carlos. Reyes, Wilson, Sapatão,
Fio e Dionísio, . no treino de conjunto de hoje de manhã,
vai ver quem já está em condições físicas para jogar.

O técnico afirmou na Gávea, para surpresa de todos,
que não pretende mais contratar Galhardo nem nenhum
outro jogador este ano e que só utilizará os que já estão
na Gávea. Disse qu. acredita na reabilitação do time por-
que é um homem de muita sorte, persistente no seu traba-
lho c em breve os efeitos começarão a aparecer.

PARA VER DE PERTO

CONTINUIDADE

Pela manhã, Aimoré Moreira
telefonou para o Sr. George
Helal, Diretor do Flamengo, avi-
sando que negócios particulares
o tinham prendido em São Pau-
lo, mas que à tarde já estaria
no Rio. Pediu que o preparador
físico Eitel Seixas dirigisse o in-
dividual, dando continuidade
aos exercícios que vêm sendo
feitos na Gávea.

O técnico solicitou ainda ao
dirigente que fizesse os jogado-
res voltarem à tarde, à Gávea,
para outro treino que êle mes-
mo pretendia dirigir. Assim,
quando acabou o individual da-
do por Seixas, alguns jogadores
íoram almoçar em casa e os ou-
tros comeram mesmo na Gávea
e ficaram aguardando o téc-
nico.

SANDUÍCHES
Aimoré Moreira chegou ã

Gávea por volta das 15 horas,
sem ter ainda almoçado. Foi
para o vestiário do técnico e
mandou comprar dois sandui-
ches mistos. Em seguida, trocou
de roupa e íoi para o campo,
onde começou por Dionísio
e Reyes, faznedo com que eles
chutassem bolas na tábua
numerada, seguidamente.

Depois, Aimoré reuniu Jaime,
Wilson, quarto-zagueiro que já
íoi do Fluminense e da Portu-
guêsa, de São Paulo, e está em
e x p e r i ê n c ia, Reyes, Sapa-
tão, Luís Carlos, Fio e Dionísio,
dando-lhes um treino especial
durante 20 minutos Entre estes
jogadores, sairão as possíveis
alterações no quadro, caso eles
se mostrem em boas condições
físicas.

ADEMAR NO GOL
Para completar o treinamen-

to dado por Aimoré, houve a

disputa de um dois-toques, de
35 minutos, no qual mais uma
vez Ademar atuou de goleiro,
quando sua posição mais indi-
cada seria a de atacante para
perder seus quilos a mais. No
dois-toques. Aimoré exigiu tam-
bém que. Itamar e João Daniel
só chutassem de esquerda e
quando eles o faziam de direita,
o técnico parava o treino.

Aimoré Moreira explicou que
Galhardo não poderá vir para o
Flamengo, devido à sua condi-
ção de reserva de Osvaldo
Cunha, que. aliás, está ameaça-
do de ser suspenso em São Pau-
lo. Se Galhardo o substituir,
não poderá mais integrar o Fia-
mengo no presnte campeonato
carioca.

O técnico declarou ainda que
não pensa mais em contratar
reforços para este ano, mas que,
em 1988, armará uma boa equi-
pe com uns três jogadores de
fora. No momento, Aimoré se
valerá dos jogadores que estão
na Gávea e, assim esmo, espera
conseguir a reabilitação do Fia-
mengo, porque confia no seu
trabalho e na sua estréia, já
que se julga um homem de mui-
ta sorte.

Aimoré resolveu desmentir
também sua pretensão de cs-
calar Murilo de zagueiro cen-
trai, justificando .que Murilo é
bom marcador e se fôr desloca-
do para a área, o Flamengo per-
dera um excelente lateral-di-
reito.

O treinador achou excelente o
adiamento da partida contra o
Fluminense, de amanhã para
domingo, porque terá mais tem-
po para reajustar o time. Além
do treino de conjunto na ma-
nhã de hoje, fará outro sexta-
feira para decidir a escalação
do quadro. Para amanhã e sá-
bado, também pela manhã, es-
tão programados individuais.

Bangu e Campo Grande com
portões abertos completam
hoje à tarde sua partida

Bangu e Campo Grande completam hoje, às 15h30m.
no Estádio Proletário, cujos portões serão abertos ao pú-blico, a partida que iniciaram na noite de sábado e foi
interrompida, aos 16 minutos do primeiro tempo, ainda
em 0 a 0, por falta de energia elétrica em Bangu.

Os bangüenses continuam ocupando a vice-liderança
do Campeonato Carioca, um ponto atrás do Botafogo e três
à frente do Fluminense. O Campo Grande, que até aqui
não perdeu para os chamados grandes, é uma das atra-
ções da temporada, "devendo 

garantir facilmente a sua
vaga no segundo turno. O juiz da partida é Aírton Vieira
de Morais.
CONCLUSÃO

Praticamente não houve tem-
po para se observar, no sába-
do, por que caminho Bangu e
Campo Grande iriam conduzir
uma partida em que o primeiro
se apresentava como favorito,
embora o último atuasse com
muita chance de vitória. Os 16
minutos foram disputados sob
chuva e, com a falta de ener-
gia elétrica no estádio, o juiz
foi obrigado a suspender a pav-tidsi, que será reiniciada cora
um bola-ao-chão.

O Bangu, mesmo não tendo
correspondido em alguns jogos
que disputou, situa-se entre os
principais candidatos ao título.

muito próximo que está do Bo-
tafogo, líder isolado e invicto.
Sua única derrota foi justa-
mente para o Botafogo, mas a
equipe, agora dirigida por Piá-
cido Monsores, vem se recupe-
rando de uma fase ruim.

O Campo Grande, sob a oil-
entação técnica de Gradim, já
tirou pontos de Fluminense,
Flamengo, Botafogo e Àméri-
ca, estando com seis perdidos.
Assim, imediatamente trás do
Fluminense, tem chances, pelo
menos teóricas, de ficar entre
os primeiros colocados. A essa
altura do campeonato, conse-
gue estar à frente do América,
Flamengo, Vasco e todos os ou-
tros pequenos.
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Aimoré exigiu de Fio para saber de seu estado físico

Rosa assinou por 3 meses,
participou do treino e pode
estrear contra o Botafogo

O goleiro Rosa assinou um contrato de três meses com
o América, recebendo NCr$ 2 mil mensais, participou à tar-
de de um treino recreativo, no campo do Andarai, e confor-
me suas atuações nos coletivos desta semana, será lança-
do por Evaristo no jogo contra o Botafogo, sábado, no
Maracanã.

Alex e Aldeei são os principais problemas do técnico
Evaristo, porque ainda sentem contusões sofridas na par-
tida com o Olaria, e serão poupados do treinamento até
o dia do jogo, a fim de poderem se recuperar. Almir está
mesmo fora de cogitações, devido a uma contusão no joe-
lho direito e por isso Joãozinho voltará ao time titular.
O ACORDO

Rosa, que anteontem não
havia chegado a um acordo
com o América e já ia, inclu-
sive, voltar para Ribeirão Prê-
to, ontem, após uma con-
versa com o técnico Evaristo,
éle resolveu assinar um contra-
ío de três meses.

O acordo do América com
Rosa é o seguinte: o seu passe
será comprado, ainda hoje, ao
Comercial, por NCrS 30 mil,
quantia esta que o clube cario-
ca pagará em parcelas de NCrS
5 milhões e uma entrada de
NCrS 10 mil. No fim dos três
meses, caso o América não de-
seje ficar mais com éle, colo-
cará o seu passe à venda por

NCr$ 36 mil, ficando assim sem
risco de prejuízo. E no caso de
querer continuar com êle, pa-
gará ao jogador NCrS 15 mil a
título de luvas, por um con-
trato de mais 17 meses.

Alex sofreu dois cortes na
perna direita, devido a uma en-
trada de Naldo, do Olaria, e se
fôr vetado pelo Departamento
Médico, terá em Luciano o seu
substituto.

O Presidente Wolney Braune
conseguiu o filme de uma emis-
sora de televisão, que mostra
que Almir não agrediu Edson,
e que servirá como prova da
defesa do jogador" durante o
seu julgamento no Tribunal de
Justiça da Federação Carioca
de Futebol.

O Botafogo poderá ter pro-
blemas para formar o seu meio
de campo no jogo do próxi-
mo sábado, contra o América,
pois Gérson voltou a sentir a
contusão da perna direita e
Afonsinho, seu reserva, faltou
ao clube ontem e anteontem,
estando ameaçado de sofrer sé-
rias penalidades.

Afonsinho acha que não lem
mais condições de continuar no
Botafogo, como eterno reser-
va de Gérson; sua falta aos
treinos foi uma espécie de re-
presália ao diretor Xisto To-
niato. que ficou de responder,
no último sábado, se o vende-
ria ou não, e até agora não
procurou o jogador.

Mesma dor
%

Gérson apareceu ontem, em
General Severiano se queixan-
do de fortes dores no músculo
externo da perna direita —
músculo da pantorrilha —, o
mesmo que quase o impede de
enfrentar o Flamengo, e que
voltou a inchar.

O próprio jogador declarou
que, tal é a dor, se a partida
fosse mantida para a noite de
hoje, êle não poderia ser es-
calado. Na sua opinião, como
terá algum tempo para fazer
tratamento, acha que talvez
possa jogar contra o América.

O Dr. Lídio Toledo também
se diz tranqüilo. Ontem pres-
creveu tratamento de ondas
curtas para o jogador, e tem
poucas dúvidas de que possa
recuperá-lo até o dia do jogo.

JNovo problema
O problema de Afonsinho

parece mais sério, pois o jo-
gador limitou-se a ficar em
casa ontem e anteontem, ao
invés de ir ao clube treinar,
dizendo-se contrariado e sen-
tido com o diretor de futebol
Xisto Toniato.

O Sr. Toniato me prome-
leu que iria á concentração,
sábado, dizer-me se me vende-
ria ou náo, mas não apareceu.

O jogador, que já não esta-
va satisfeito cem a sua "éter-
na" situação de reserva, pas-
sou a não aceitá-la. mais. tle
forma alguma, depois que sou-
be o interesse do Coríntians,
e, agora, do Flamengo no seu

. prsse.
Embora nenhum clube o te-

nha procurado diretamente.
Afonsinho sabe que tanto o Co-
rintians como o Flamengo o
querem. O clube paulista ene-
gou a enviar o ex-jogador Wil-
son Moreira, filho de ZezéMo-
reira, que ofereceu ao Sr. Xis-
to Toniato NCrS 150 mil pelo
passe.

Já náo me sinto bem no
Botafogo; acho que perdi o
ambiente que eu tinha lá. Gos-
taria que me vendessem ime-
diatamente. Não é p-lo dinhei-
ro; nem estou pensando nisso.

Quero é me libertar dessa In-
cômoda posição de reserva.
Quero é jogar o meu futebol
onde éle possa ser valorizado.

Sobre os possíveis penalida-
de.s que possa .sofrer com a sua
falta ao clube, Afonsinho não
chega a se importar.

— Pior do que está, não po-
de ficar. Sei que essa não é
a melhor maneira para reso!-
ver meu problema, mas foi a
que eu encontrei. De qualquer
forma, vou ao clube amanhã
fhojel conversar mais uma
vez com o Sr. Toniato, e ver
o que acontece.

Outra, conversa-

Zagalo tentou notificar o di-
retor de futebol sobre Afonsi-
nho, mas não conseguiu falar
com êle, dizendo que voltaria
a procurá-lo hoje à tarde. O
técnico disse que se limitará
a contar que o jogador faltou
aos treinos, e que as possí-
veis penalidades ficarão a car-
go da diretoria.

O Sr. Xisto Toniato, por .sua
vez, esclareceu que só resolvera
o que lazer depois da conversa
que terá com o técnico hoje.

O dirigente acha que Alon-
sinho está agindo de forma er-
rada. "ainda mais que não
existe proposta nenhuma de
clube nenhum para a compra
do seu passe," embora, no ves-
Mário, depois do jogo contra o
Aiiético Mineiro, no Maracanã.
o próprio Sr. Toniato dizia a
todos que o Coríntians lhe ofe-
recera NCrS 150 mil pelo jo-
gador.

Voh i aeIe Jüa ir

Jairzinho voltou aos treinos
na tarde de ontem, fazendo um
individual especial com Admil-
do Chirol, que constou de _i-
nástiea tle solo, .sem qualquer
exercício que pudesse forcar a
perna e qtlercia. O preparador
físico informou que Jairzinho
continuará realizando este li-
po de ginástica, pelo min;.:;,
durante os próximos dez dias.
quando então poderá se exer-
citar de pé. O jogador, muito
satisfeito, disse que nada sen-
tiú e que vai fazer força para
poder chutar uma bola o mais
cedo possível.

Para os demais jogadores,
Arimilclo Chirol exigiu um indi-
Vidual de 30 minutos, que não
contou com a presença, além
de Gérson e Afonsinho, de Ro-
berto e Manga. O atacante sen-
tiu uma pancada na perna es-
querda. limitando-se a fazer
tratamento de ondas-curfas. O
Lr. Lídio Toledo disse que sua
presença é certa contra o Amé-
rica. Manga não treinou, mas
por culpa de uma simples in-
disposição.

Hoje haverá outro individual,
estando o único coletivo da se-
mana marcado para a tarde de
amanhã.

Recuperação de Tostão,
Piazza e Hílton deixa
todo o Cruzeiro alegre

Belo Horizonte (Sucursal) — O técnico Aírton Moreira

e vários diretores que foram, ontem pela manhã, ao está-

dio do Cruzeiro assistir ao individual dos jogadores titula-

res e aspirantes, ficaram alegres quando Tostão, Piazza e

Hílton Oliveira saíram do campo depois dc participar de

todos os exercícios sem nada sentir.
O treino de ontem foi o primeiro deste ano que teve a

presença de todos os titulares e o técnico Aírton Moreira

poderá escalar quem quiser no treino de conjunto de hoje

à tarde. Os três titulares que estavam afastados por causa

de contusões poderão reaparecer contra o Democrata, sá-

bado, pois estão definitivamente curados.

OS QUE VOLTAM

Tostão foi liberado pelo mé-
dico que estava tratando ds
sua labirintite e está restabe-
lecido. Sua recuperação íoi rá-
pida, pois o jogador seguiu à
risca as recomendações medi-
cas. Ontem êle participou dos
exercícios dirigidos pelo prepa-
rador físico Paulo Benigno, com
muita disposição, e manifestou
vontade de voltar ao time no
próximo jogo-

Piazza já está liberado pelo
Departamento Médico desde a
semana .passada, tendo ficado
na regra-três da partida con-

tra o Valério, no sábado. Com
o intenso treinamento físico a
que será submetido esta sema-
na, recuperará sua forma, po-
dendo reaparecer no próximo
jogo em lugar de Zé Cario.-.

Hílton Oliveira, que já estava
praticando exercícios para re-
cuperar a atrofia na perna,
somente ontem foi liberado pa-
ra participar dos individuais
junto com os outros jogadores
e já pode treinar com bola.
É outro que deve reaparecer,
no lugar de Rodrigues, que até
hoje não acertou no seu novo
clube.

Contestação do América à
impugnação dirá que Olaria
deu inicio às agressões

"No 
julgamento de sexta-feira próxima, quando o Tri-

bunal de Justiça Desportiva decidirá sobre a impugnação
apresentada pelo Olaria contra o resultado do seu jogo
contra o América, o representante deste clube argumenta-
rá que a primeira agressão foi de Sabará sobre Edu, seguiu-
do-se outra de Edson contra Almir, e acrescentando que
os dirigentes do Olaria participaram do conflito, conforme
confessaram espontaneamente. -

O Olaria sustentará que a Deliberação 79/65, da CBD,
embora só tenha sido publicada no boletim da Federação
após o jogo, era do conhecimento dos clubes, pois o Sr.
Antônio do Passo, ao 

"aprovar a vitória do Bangu na final
do camneonato passado, fêz referência a ela.

RÉPLICA

Segundo o representante do
América, entretanto, a simples
citação da deliberação não lhe
dá vigor, pois é necessário que
as leis e regulamentos esporti-
vos sejam publicados na inte-
gra em órgão oficial da Fe-
deração para que tenham va-
lidade.

O Presidente do TJD, Sr.
Orlando Leal Carneiro, despa-
chou ontem o pedido de im-
pugnação ao Presidente da
FCF para que este mande ou-
vir o órgão técnico. O pedido
volta, então, ao TJD. que abre
vista do processo ao América

por 24 horas-

O América poderá pronun-
ciar-se por escrito ou oralmen-
te, da tribuna, na hora do jul-
gamento. A seguir a impugna-
ção vai ao auditor substituto,
que é o Sr. Herman Seixal.
que fará a juntada aos autos
e as indiciaeões. se fôr o caso.

O relator do processo, segun-
do a indicação feita ontem pe-
la presidência do TJD. é o Sr.
José Moreira Bastos, que é Fia-
mengo, enquanto o auditor
substituto é Botafogo. O audi-
tor efetivo, Sr. José Vieira de
Sousa, é Olaria, mas já na ses-
são anterior avisara que não
poderia estar presente, em vir-
tude de ter que viajar para
Minas.
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Robert Wagner ouve (e aprende) com atenção

Agitas línguas cruzadas, uma
alegria geral (e alguma tristeza
dos que ficaram de fora), nomes
importantes abraçando nomes me-
nos importantes, vaias e aplausos,
margaridas, carolinas e até mesmo
torcidas organizadas, como em fu-
tebol: é o Festival que, já em tem-

po quente, toma conta do Rio, on-
de a ordem é cantar.

Os brasileiros que ficaram de
fora torcerão, sem dúvida, por
Margarida — porque a luta, desta
vez, é pela canção nacional onde
há um pouco de todos, desde a

poesia simples de Chico Buarque à
invenção de Vinícius. Durante a
tarde, os ensaios se prolongam,
lançando no ar novas histórias, que
chegam da Suécia ou do Peru mas
falam, quase sempre, de amor.

Na reta final, existe otimismo
e confiança, ao lado da vontade de
mostrar que, em todo o mundo,
ainda se encontra tempo para
cantar. De protesto ou de flores, de

pobreza ou de esperança, as can-

ções firmam uma regra internado-
nal da qual não se pode fugir: a
música é livre.

CADERNO
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Sérgio Ricardo vingou as vaias de
São Paulo em show no Canecão

Da Inglaterra, Bill Martin e Phil Coulter, no Canecão

Mighty Sparrow, ãe Trinidad, não larga o violão
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MieNakao também canta em português
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Uma chilena internacional: Sônia von Schrebler
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Liesbeth List, ãa Holanda, ainda é a mais bela

0 júri ouve de perto (Bi"yan Wiley, Inglaterra) 0 norte-americano Percy Faith é contra o iê-iê-iê O ritmo quente da Jamaica: Hugh Falkner
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UMA PONTE ENTRE RIO E LISBOA JOVENS GRAVADORES NA SANTA ROSA
Depois de uma permanência de quatro

meses no Rio, viajou para Lisboa o Diro-
tor Luis de Lima. que há muito divide as
suas atividades entre o Brasil e Portugal.
A atual viagem de Luís de Lima se deve a
um convite da Fundação Gulbenkian c da
Faculdade de Direito de Lisboa, e tem o
objetivo especial de ensaiar, com o Grupo
Cênico da Associação Acadêmica da Fa-
cUldade, o espetáculo com o qual aquele
grupo se apresentará no Festival Ibérico
de Teatro Universitário, que terá lugar em
janeiro na Capital portuguesa. Vale a pena
lembrar que no ano passado Luis de Lima
levou o mesmo grupo a uma menção hon-
rosa no Festival Mundial de Teatro Uni-
versitário em Nanei, com o espetáculo
Mestre Gil, baseado em Mestre Gil Qui-
nhentão, este elaborado e encenado pela
primeira vez no Rio, em 1965.

Ao deixar o Rio, Luís de Lima não sa-
bia ainda que texto escolheria para o seu
nôvo trabalho com os estudantes portu-
guêses. Uma das hipóteses que êle preteri-
dia examinar ao chegar em Lisboa refe-
ria-se a uma eventual montagem de A Vi-
da do Grande D. Quixote de Ia. Mancha, de
Antônio José da Silva, o Judeu. Êle che-
gou, aliás, já no ano passado, a iniciar os
ensaios de D. Quixote, mas teve de sus-
pendê-los, constatando que não teria tem-
po suficiente para preparar a complexa
montagem para o Festival de Nanei.

Outro projeto que Luís de Lima pre-
tende estudar em Lisboa: a possibilidade
de trazer um bom espetáculo universitário
português para ser apresentado, hors-con-
cours, no Festival de Teatros de Estudan-
tes a se realizar no Rio e na Aldeia de
Arcozelo, sob a orientação geral de Pas-
coal Carlos Magno, em janeiro de 1968.

Durante os seus quatro meses de per-
manência no Brasil. Luis de Lima dedicou
uma parte do seu tempo à realização de
uma ampla pesquisa à qual deu o titulo
de A Hora e a Vez ãa Juventude no Teatro,
e que constituirá ura dos capítulos de um
livro sobre a participação da juventude
brasileira de hoje nas diferentes ativida-
des artísticas, a ser lançado dentro em

breve. Ao preparar este trabalho, Luís de
Lima teve a oportunidade de aprofundar
seus contatos com vários grupos estudan-
tis. e esses contatos só fizeram crescer o
seu já antigo entusiasmo pelo teatro uni-
versitário — um teatro que exige, na sua
opinião, um trabalho extremamente cuida-
doso e uma conceituação particularmente
clara, para evitar a deturpação dos seus
objetivos, mas com o qual êle afirma pos-
suir afinidades muito especiais.

Todavia, os planos de Luis de Lima
para a sua volta ao Brasil, provàvelmen-
te em fevereiro do próximo ano, são alta-
mente profissionais: o diretor comprou os
direitos autorais da última peça dc Arthur
Miller, The Price. e pretende organizar um
elenco de alto gabarito para encená-la. Du-
rante a sua viagem a Portugal. Luís dc Li-
ma vai terminar a tradução do texto, que
êle considera como uma das obras mais
importantes, complexas e profundas do au-
tor de AS Feiticeiras de Salém, e um dos
desafios mais estimulantes à capacidade
criativa de qualquer diretor. O Preço ain-
da não foi montado nem sequer nos Es-
tados Unidos, e o contrato dos direitos re-
za que a estréia no estrangeiro só será
possível depois que a peça entrar em car-
taz na Broadway; logo após a estréia em
Nova Iorque — à qual deverão estar pre-
sentes todos os produtores que adquiriram
os direitos para a montagem da peça no
estrangeiro — haverá lançamentos mais
ou menos simultâneos em algumas das
grandes capitais teatrais do mundo: Lon-
dres. Paris, Milão, Berlim, Filadélfia e... Rio
de Janeiro. Para a apresentação de O Pre-
ço, Luis de Lima espera conseguir do Ser-
viço de Teatros da Guanabara a cessão
do Teatro Gláucio Gil, já pedido para o
segundo período de 1968.

Outro projeto de trabalho de Luís de
Lima para a sua volta: um espetáculo com
peças em um ato do polonês Slavomir Mro-
zek. uma das grandes revelações da dra-
maturgia européia contemporânea. O en-
cenador detém o.s direitos de cinco dessas
peças, entre as quais vai escolher três para
compor o seu espetáculo.

RELIGIÃO MARTINS ALONSO

íí SEGUIREI TEUS PASSOS"
! JVão temos a intenção, nem isso nos
compete, de opinar sobre a forma técnica
de um filme de natureza religiosa que vai
aparecer em breve nos cinemas Severia-
no Ribeiro e que tem como personagem
central o frei José de Guadalupe (Moji-
ca). Mas não se pode ocultar que a figu-
ra principal, o que realmente airai e emo-
ciona os que assistem a êle, é o menino
que perde um pai descontrolado e aventu-
retro, pretende continuar os maus exemplos
daquele a quem tanto amava, cultiva sen-
timentos de vingança, rebelde, agressivo,
inconformado; mas encontra no religioso
ternura, acolhimento, amor, e esquece tô-
das as suas angústias e reações, para se-
guir o amigo que o transformou, e lhe deu
a conhecer o Cristo ao qual êle antes in-
terpelava por que não castigara os algozes
de seu pai e agora, vencidos no coração os
intuitos de vingança, êle agradece ao Cru-
cificado o favor de recebê-lo em sua Casa,
junto ao amigo que o ensinara a crer e
perdoar.

Evidentemente, não se compreenderia
que a película apresentasse apenas fatos c
cenas de exclusiva religiosidade, o que se-
ria monótono como acontece nos filmes
em que se exibem as vidas ãe Cristo, cheias
de repetições, de exageros, até mesmo de
infiãelidades com os textos da Escritura.
Exceção foi sem dúvida a produção ãe Pa-
solini, que sofreu algumas restrições ãos
que não a entenderam ou não a observa-
ram cm seu aspecto evangélico, mas foi
amplamente louvada por eminentes figu-
ras do clero, sobretudo o religioso-

O filme, cuja exibição foi vista por
apenas quinze pessoas entre as quais nos
incluíram pelo fato de nossa participação
no Departamento ãe Opinião Pública do
Leste-I ãa Conferência dos Bispos, apre-
senta algumas cenas vivas, como os ãiálo-
gos, às vezes sérios, ão menino com o fra-
áe, as peças que arma contra as mães que
o pai lhe deixara depois da legitima, a vi-
gilância repressiva contra o sacristão e

aquela coleta de esmolas por métodos ãe
coação a que ninguém resiste. Tudo isso
empresta ao filme uma certa graciosidaãe
e ressalta a presença do pequeno artista
como o elemento ãe maior e mais convin-
cente atuação. Seguirei teus Passos não
será talvez um grande trabalho da arte
cinematográfica, segundo a opinião dos
que vão julgá-lo. Mas agradará, ãe modo
especial, às crianças. Nele não há malícia,
nem cenas e atitudes censuráveis.

NOTAS DO EXTERIOR

Esteve reunida recentemente em Pra-
ga a 13." Assembléia-Geral da União As-
tronômica Internacional, da qual partici-
param mil e quinhentos sábios áe mais áe
quarenta nações, com a presença áe qua-
tro sábios do Observatório Astronômico da
Cidade do Vaticano, os revmos. padres je-
suítas Daniel 0'Connell, australiano, Mar-
tin McCarthy, americano, Florcnt Bertiau,
belga, e Patrick Treavor, britânico.

Em Papelunc, Espanha, cerca ãe mil
representantes ãe trinta países participa-
ram em setembro liltimo ãa Semana In-
ternacional de Música Sacra, tendo-se for-
mado seis grupos lingüísticos para estu-
dar a tarefa musical dos diversos atuan-
tes ãa celebração litúrgica.

O Ofício Católico Internacional de Ci-
nema conferiu o seu grande prêmio ao fil-
me francês de Cristian de Chalonge O Sal-
to, obra corajosa que mostra a importân-
cia ão problema ãos estrangeiros que não
são bem acolhidos por pessoas e estrutu-
ras sociais contemporâneas.
O Reuniu-se em setembro o Encontro
Mundial áe Artistas Cristãos, o qual teve
por sede a cidaáe áe Bolonha. Internado-
nal e interconfessional, a assembléia con-
gregou mais de quatrocentos artistas en-
tre católicos, protestantes e ortodoxos, de
vinte e cinco paises, para debater o tema:
Espiritualidade, Arte c Cultura na Civili-
zacão do Futuro.

MÚSICA RENZO MASSARANI

DUAS NOVAS PUBLICAÇÕES
Mons. Guilherme Schubert acaba de

publicar seu Método Expositivo de Teoria
Musical, que a Distribuidora Recorde lan-
cará nos próximos dias. É um tratado de
300 páginas, procurando abranger os mui-
tos elementos que constituem o ensino da
música.

Começando pelas notas e seus valores,
continua cem os intervalos e os acordes
(aproximando-se destarte do estudo da
harmonia), com os complexos do ritmo, e
conclui com uma parte prática que com-
preende também noções de música sacra:
daquele gênero tradicional mas tão rico de
obras-primas, que Monsenhor Schubert de-
íende, com consciente severidade, dos pe-
rigos profanos dos iê-iê-iê. Tudo isso é
explicado de maneira clara, eficaz, c faci-
litado pelo uso de numerosos desenhos e
exemplos. "No ensino da música", conclui
o autor no seu prefácio, "não existe ma-
teria nova. Mas havemos de aprender as
coisas por um método de alguma maneira
nosso; faremos exercícios pelos quais pro-
curaremos descobrir nós mesmos certos
pontos, e adquirir outros, explicados. Es-
tudaremos com este pensamento: — É
uma matéria da qual precisarei constante-
mente, enquanto me interessar pela divina
arte da música; não basta que eu compre-
enda superficialmente, mas é preciso pe-
netrar e saber a fundo."

O Anuário 1967 da Enciclopédia Delta-
Larousse é dedicado, nas suas 650 páginas
ilustradas em cores, acs acontecimentos
de 1966: um panorama inevitavelmente

incompleto procurando evidenciar tudo o
que aconteceu em todos os campos e todas
as partes do mundo. Não podia faltar, en-
tão, um capítulo sobre a música, que foi
confiado a Hernández. Este colabora atual-
mente com Otávio Beviláqua na crítica mu-
sical de O Globo, tarefa que enfrenta cem
seriedade e honestidade, o que deve ter-lhe
já provocado os primeiros batalhões de ini-
migos figadais. Mas no Anuário em apreço,
o crítico cede o lugar ao cronista. Hernán-
dez abre as doze páginas, que lhe perten-
cem, com um retrato de Karl Richter di-
rigindo, na Sala Cecilia Meireles, o Orató-
rio de Natal de Bach, num concerto da
Associação de Canto Coral que, não há
dúvida, constituiu a manifestação mais
importante da temporada carioca do ano
passado. Continua com um resumo da mú-
sica na Alemanha, Argentina. Áustria, Bél-
gica, Espanha, Estados Unidos, França,
Grã-Bretanha, Itália, Polônia, Portugal,
Tcheco-Eslováquia, União Soviética, Uru-
guai, Venezuela e, naturalmente, Brasil.
Lembra a inauguração da Sala Cecília
Meireles — a maior conquista carioca esi
tantos anos de dificuldades musicais —, as
primeiras audições das obras de composi-
tores brasileiros, os Cursos de Férias de
Teresópolis e Curitiba, as temporadas de
ópera e de concertos em todo o País, os
novos conjunt&s camaristicos nacionais, a
ABC Pró-Arte, o Instituto Cultural Brasil-
Alemanha. Um exame objetivo, como de-
via ser, mas que deixa no leitor certa sen-
sacão otimista: afinal, também a vida
musical brasileira do ano de 1966 teve bons
momentos, e não foram poucos.

Mais uma vez a Galeria Santa
Rosa volta-se para os jove7is,
lançando três gravadores, numa
exposição bem cuidada, sem rc-
correr à publicidade, chamando
a atenção do público, como
vem sendo feito ultimamente
por outras galerias, responsáveis
diretas pelos seus novos gênios.

Os três gravadores estão no
início da carreira e pode ser até
que amanhã estejam voltados
para outro setor das artes vi-
suais, o que não impedirá o áe-
senvolvimento de suas carreiras
em uma nova linguagem desde
que se identifiquem melhor.

José Barbosa, é um nome bas-
tante conhecido. Veio de Olin-
da, Pernambuco, onde surgiu
trabalhando a madeira, nos en-
talhes subordinados à religiosi-
dade e figuras populares do nor-
deste. Depois do seu lançamen-
to na Goeldi, as galerias foram
invadidas por novos entalhado-
res, alguns merecedores áe des-
taque.

Barbosa, mantendo-se fiel ao
seu desenho, abandonou a ma-

deira, que seria apenas um pe-
queno passo, preferindo uma no-
va experiência, trabalhando só-
bre o metal, mostrando-nos ago-
ra o resultado numa série de ¦
gravuras.

Acontece que o metal exige
maior firmeza no traço e Bar-
bosa não estará longe de atingir
o domínio da técnica de gravar.

Elber Duarte nasceu em Be-
lém, está no Rio desfrutando de
uma bolsa da Universidade Fe-
deral. do Pará, estudando com
Ana Leticia e Válter Marques e
tem três gravuras aceitas na IX
Bienal. É o gravador mais for-
te nesta mostra da Santa Rosa.

Duarte procura tirar partido
dos algarismos, reunindo-os em
composições, chegando a uma
figuração b e vi interessante,
aproximando-se do sueco Ulf
Rahmberg, quando este recorre
às letras do nosso alfabeto.

Fazemos uma única restrição:
as grandes áreas negras como
solução final completando a
composição. No mais, seu tra-
balho além de caracterizado

dentro dos valores com passa-
gem pelo atelier de gravura cio
nosso Museu de Arte Moderna,
podemos recomendar com oti-
misnw.

Teresa Miranda Alves c ca-
rioca e vem apresentada com.
duas premiacões recentes nos
salões do Ceará e de Vitória, di-
vidindo o seu aprendizado en-
Ire Ana Bela Geiger e Ana Leti-
cia. Sua gravura é abstrata, so-
bressaindo-se as da série dos
terras, onde o resultado é me-
lhor obtido. Não que as demais
sejam fracas, mas, em confvon-
to, perdem para estas.

Teresa, mostra perfeitamente
o quanto absorveu da cór, sem
contudo se deixar afetar pelas
composições de suas mestras.

Estes três jovens dão um pas-
so à frente e suas obras de-
monstram os esforços da reali-
zação alcançando o lado positi-
vo, parecendo-nos em caminhos
certos.

Antônio Maia

TELEVISÃO FAUSTO WOLFF

A ALEMANHA PELO VÍDEO - (III)
O Nos artigos anteriores
lhes falei da organização da
TV alemã (nem particular
nem estatizada), de como
funciona a publicidade etc.
Antes de entrar diretamente
no problema da programa-
ção, gostaria de, em alguns
potins de princípio de inver-
no (europeu, evidentemente),
lhes contar um pouco da mi-
nha impressão do povo ale-
mão, 22 anos depois do fim
da guerra. Impressão que
registrei, assistindo a algu-
mas horas de televisão por
dia nas principais cidades do
lado ocidental da Alemanha,
bem como através de uma
curta viagem que fiz ao lado
oriental.
• (Hoje pode-se notar que
o povo alemão do lado oci-
dental divide-se em três par-
tes distintíssimas. P o d e-se
observar, também, as dife-
rentes formas como engolem
e aceitam a ajuda financeira
dos Estados Unidos. O ale-
mão de mais de cinqüenta
anos está calmo, tranqüilo
dentro da sua epiderme.
Acha qite já passou o seu pe-
daço e que os jovens podem
fazer o resto. É muito co-
mum, por exemplo, encon-
trar-se um teatro lotado com
80% da platéia com mais ãe
50 anos ou com menos de
25. Elegantes, bem falantes,
estão, antes de tudo, interes.
sados em saber se, na ópera
(cada cidade possui a sua
operhaus subvencionada
pela coletividade) Aida, no
princípio do segundo ato o
compasso era alegro ou ale-
gro ma non tropa. A geração
intermediária (de 25 a 50
anos) parece não ter tem-
po para outra coisa senão
para o trabalho. Vive, segun-
do pude entender, na imi-
nência de uma terceira guer-
ra e isso pode-se notar pela
voracidade com que comem
e na regularidade com que
comem: o importante é cons-
truir uma Alemanha forte;
dar segurança aos nossos fi-
lhos; "o importante é nos
prevenirmos sempre para o
pior"; máquinas de lavar
pratos, máquinas de lavar
roupas, férias na Itália; as
melhores escolas para as
nossas criayiças; trabalho,
muito trabalho, e nenhum
interesse em política ou con-
tendas, quer nacionais quer
internacionais. Esse terror
dos tempos negros; este fan-
tasma do passado; este medo
da insegurança material é
notável pelo fato ãe o tea-
tro começar, no máximo, às
S horas ãa noite, pois às 11
todos querem estar na cama:
o dia seguinte será duro e é
preciso ganhar mais, mais,
mais dinheiro. Além das cri-
ancas que deliram diante
ãos inúmeros áesenhos ani-
mados é o público entre 25
e 55 anos que assiste à tele-
visão. É êle quem paga para
o seu entretenimento nas
horas de lazer (sete marcos)
e quer ver no vídeo aquilo
por que pagou. E neste pon-
to o alemão pode estar tran-
quilo: aquilo que acontecer
de importante na Alemanha
c no Mundo acabará por

aparecer na televisão, pois
dinheiro há. Seja uma luta
de boxe, um jogo ãe futebol,
wm ballet com Fonteyn e
Nureyev, a última peça de
Rolf Hochhut. Isso tudo, éle
poderá ver através das ondas
do Doutor Hertz, em preto e
branco e em côr.
o Mas... a nova geração
traz o tédio dentro da alma.
O adolescente desconhece
(ou o seu subconsciente in-
siste em desconhecer) a
guerra. Não quer saber da
culpa dos pais. Nada tem a
ver com ela. Êle está satura-
do de comodidades. Está
cansado da televisão, que lhe
dá o que êle quer. Êle bus-
ca uma ideologia (talvez o
neo-marxismo, segundo me
disse Martin Sperr, um jo-
vem dramaturgo alemão de
23 anos, considerado o mais
promissor autor de teatro
alemão dos últimos dez
anos); êle se exaspera con-
tra essa atitude coletiva de
bem-estar e de trabalho e
isso se, reflete,' principalmen-
te, na nova literatura e tea-
tro alemães. É impressio-
nante, como, sobre a cena,
o jovem intelectual alemão
joga na cara dos seus paren-
tes mais velhos a sua respon-
sabilidade dentro do panora.
ma da Se g u n d a Guerra
Mundial. A palavra de or-
dem, entre a nova intelec-
tualidade alemã, parece ser:"não queremos um Vietnã-
me em Berlim". Isso, porém,
reflete mais uma necessida-
de existencial de provocação
às velhas gerações do que
uma certeza política basea-
da em fatos. A principal re-
volta da juventude alemã
parece conter-se nesta per-
gunta, quase confissão, que
ouvi de um jovem crítico de
teatro e também redator-
chefe do principal jornal de
Stuttgart: "Não é possível
que com tudo o que aconte-
ceu ontem (se nos colocar-
mos dentro do tempo, a guer-
ra, realmente, ocorreu on-
tem) a geração acima da mi.
nha ainda esteja atada a pre-
conceitos políticos e religio-
üos." Os jovens intelectuais
alemães parecem querer gri-
tar: "Vocês não desconfiam
que está tudo certo demais?
Que há comodidade demais?
Que há certezas demais?" É
a velha história, tão comum,
nos romances policiais de
Dashiel Hammet: "Tudo es-
tá encaixando muito direiti-
nho para que o assassino
seja, realmente, o principal
suspeito. "Isso acontece, po-
rém, entre a intelectualida-
de. Os, demais jovens pare-
cem estar perdidos dentro
do esquecimento-torpor for-
necido pelo iê-iê-iê universal.
A diferença é que na Alemã-
nha os jovens dançam sobre
certezas concretas: dinheiro
e facilidades para tudo. No
Brasil, infelizmente, a nossa
juventude dança sobre fâl-
sas certezas. Cantam-se car-
rões, piscinas, fama, dinhei-
ro etc. E o que temos? Mi-
lhares e milhares de favela-
dos; operários ganhando 110
cruzeiros novos por mês com
muitos filhos seni e se o 1 a

para sustentar. Sim, há algo
de errado, para não dizer
pior, no Mundo: falta uma
filosofia, que os jovens bus-
cam e os mais velhos igno-
ram, e a grande maioria do
Mundo é composta de jo-
vens. No Brasil, 85% da po-
pulação têm menos de 25
anos.
O Não gostaria de tenni-
nar o artigo de hoje, sem
lhes falar, rapidamente, de
uma entrevista que mantive
com um jovem universitário
de Berlim Oriental. Pedi
uma informação na rua, ãe-
pois de mostrar meu passa-
porte para mais ãe seis
guaráas na Alfândega, ao
moço, pois pretenáia ir até
o Berliner Ensemble assistir
a uma peça ãe B er to It
Brecht e não sabia como ãi-
rigir-me até lá. Como ainda
havia tempo antes do espe-
táculo começar, batemos um
papo no foyer áo teatro.
Prefiro não interferir com
minha própria opinião.
Transcrevo apenas as pala-
vras ãò jovem, exijo nome é
melhor eu não enunciar:

"Nasci durante a guerra
aqui, âêste lado ãa Alemã-
nha. Sei que a nossa Ale-
manha é pobre. Isso, porém,
é natural. Nossos aliaãos,
os russos, também são po-
br es. Não conheço mais na-
ãa a não ser este peáaço ãe
terra. O Estado paga os
meus estudos e a minha ma-
nutenção. Não, não posso
sair áaqui. Dizem os gover-
nantes que eu seria influen-
ciado pela propaganda im-
perialista. Sinto isso ao ver
pela televisão o luxo em que
vive o pessoal do lado de lá.
Sim, eu gostaria de ir, mas
não posso. Sei, porém, que
o que a televisão apresenta
é ilusão e nós acabamos com
elas. Se acreâito 7ios velhos
políticos? E se eu não acre-
ditar neles e na ideologia
comunista, o que me resta-
rá? Ou acredito nisso ou não
acreâito em nada. Prefiro
acreditar nisso e que sou
lima cobaia para que as no-
vas gerações possam gozar
dos experimentos que fize-
rem comigo."
• Deixei o estudante com
suas calças surradas e sua
pasta debaixo do braço e fui
para o teatro. Fazia um
tempo feio e triste em Ber-
lim Oriental. Na minha vol-
ta, diante do olhar ansioso
das pessoas que se dirigiam
para casa, num cenário de
contraste berrante em rela-
cão a Berlim Ocidental, sen-
ti vergonha de atravessar o
muro; vergonha da minha
liberdade de movimentos.
Gostaria de distribuir pas-
saportes que seriam imedia-
tamente aceitos. Será bela
uma bela ideologia que deve
ser vivida sem liberdade,
num clima de jornais que
estampam diariamente as
mesmas manchetes: "Somos
livres"?
O Em próximo artigo, ain-
ãa áe Berlim, falo-lhes sobre
a programação da TV ale-
mã que reflete toâo o estaáo
ãe espírito em que vive um
povo dividido.

PANORAMA

DAS LETRAS

MAIS UM DO STF — O
Ministro Edgar Costa dá
continuidade à sua série de
Os Grandes Julgamentos do
Supremo Tribunal Federal,
com a publicação do quinto
volume pela Editora Civili-
nação Brasileira que, aliás,
lançou os outros quatro
também. Neste último volu-
me. estão em foco os julga-
mentos de Miguel Arrais,
Francisco Julião e Mauro
Borges.

GUIA DE BOM SENSO
"Um guia pratico e ãe

bom senso para todos os in-
dividuos", eis como a Distri-
buidora Recorãe apresenta o
livro Pecado, Sexo e Auto-
controle, de Norman Vin-
cent Peale, que aoaba de
aparecer em tradução de
Valdir Wilson Rocha. A edi-
ção brasileira é prefaciada
pelo reverendo Evaldo Al-
ves, Secretáric-Geral da So-
cieáade Bíblica do Brasil.
Autor de numerosas obras
de sucesso imediato. Peale
toma como lema a necessi-
dade de disciplinar o caos e
harmonizar o conflito das
gerações atuais.

"MEMÓRIA" _ Na pia-
queta Memória, a Funda-
ção Cultural do Distrito Fe-
deral apresenta um balanço
do que fez em favor da cul-
tura no ano de 1966.

OS PROLETÁRIOS — Da
Porto Alegre, chega-nos o
livro de contos de Rubem.
Mauro Machado — Contos
do Afundo Proletário, em
que o autor nos oferece uma
visão da vida sofrida dos
trabalhadores através de
histórias que se interligam
pela temática e pelo velado
tom reivindicatório.

PROEZAS DE JESUS —
O escritor Luís Jardim, au-
tor do livro infantil O Boi
Aruá, está terminando uma
nova obra para crianças,
trinta e tantos anos depois
do primeiro. O título é um
verdadeiro achado: Proezas
do Menino Jesus. O autor
vai convidar o escritor Al-
ceu Amoroso Lima para pre-
faciar o livro.

"VIVER Ê CRISTO"
"Estaremos simplesmen-

te incapacitados de compre-
ender o que venha a ser um
pensamento e uma ativida-
de cristãos se não tivermos
entendido o papel central
que Cristo tem que ocupar
em tal pensamento e em tal
atividade", escreve o padre
R. W. Gleason, em Viver É
Cristo, cuja versão brasilei-
ra é agora lançada. O autor
aborda alguns aspectos da
"natureza e graça da vida
religiosa", em linguagem
clara e sóbria. O volume per-
tence à coleção Vivência Re-
ligiosa, da Editora Vozes.
Tradução de frei Almir Ri-
beiro Guimarães, OFM. Ca-
pa dc Eduardo Barbosa.

"OS IRMÃOS KARAMÁ-
ZOV — Muito justo o con-
ceito de Otto Maria Car-
peaux: "Se há. na literatura
universal, um nome que se
coloca ao lado de Dante pe-
Ia amplitude, é o de Shakes-
peare: se há, na literatura
universal, um romance que
se coloca ao lado de Dante
pela intensidade, é o de Dos-
toiievsky". O grande roman-
cista russo está agora ao al-
cance de um maior número
de leitores, através de um de
seus mais importantes li-
vres. Os Irmãos Karamazov,
lançado em for m ato de
bolso pelas Edições de Ouro.
Tradução e notas de Natália
Nunes e Oscar Mendes. In-
troduçáo de Otto Maria
Carpeaux. Texto integral.

"AS AVENTURAS DE
MARK TWAIN" — "Ne-
nhum outro escritor ameri-
cano despertou tanto afeto
ou teve fama tão duraâou-
ra", escreve Jerry Allen. em
As Aventuras de Mark
Twain. de sua autoria, ago-
ra em versão brasileira. Em
estilo agradável, quase de
reportagem, recorrendo às
vezes ao diálogo para re-
forço da narrativa, a escri-
tora, carinhosamente, evoca
um dos fiecionistas 7nais
populares e originais da
literatura norte-americana.
Tradução dc Leònidas Con-
tijo dc Carvalho. Livraria
Martins.



CADERNO JORNAL DO BRASIL D RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 1967 ? PÁGINA 3

PANORAMA

DO TEATRO

¥>%& -^«^ __.

Wí WêSÊÊÊÊÊÊÊèê*f íWW:
;¦'•:-.. -iÁSIÍ - ¦ ¦ '-.X--ÍSíSíaffSívf: víí:'".'-. . ,í.vv-

Helena Inis, personagem
âe Verão, com estréia cm
novembro no Princesa Isabel

CONCURSO DO SNT —
Carlos Alberto Sofredini
(1.° prêmio), Ari Chen (2.°
prêmio), Aldomar Conrado
(3.° prêmio), Edson Nilton
de Campos, Maurício Segai,
Carlos Eduardo Barbosa,
Eduardo Borsato, Maria He-
lena Kuhner, Altimar de
Alencar Pimentel e Antônio
Galvão (menções honrosas»
receberam os .seus prêmios
relativos ao recente concur-
so Prêmio Serviço Nacional
de Teatro, numa cerimônia
realizada, segunda-feira no
Teatro Nacional de Come-
dia. Vale a pena frisar que
Ari Clicn se transforma no
recordista absoluto do con-
curso, pois o seu nome cons-
ta pela terceira vez (duas
menções honrosas e agora
um segundo prêmio) da lis-
ta dos laureados, em apenas
quatro edições do certame.

VERÃO — Recebemos
o seguinte convite: "Fo-
lieclro (Sérgio Viotti,
Helena Incs, Heleno
Prestes, Dorival Carper,
Martim Gonçalves, Al-
vim Barbosa) convida
você para um coquetel
no Zunzum, no dia 26
de outubro, às 18 horas,
para conhecer dois ga-
tos e um casal do pró-
ximo Verão." Os dois
gatos — que se cha-
mam Naco de Cereja e
Dente da Alho — e os
dois jovens são os per-
sonagens da tocante
peça Verão, de Romain
Weingarten, que será
apresentada no Teatro
Princesa Isabel, cm tra-
dução dc Jacqueline
Laurence, a partir de 3
dc novembro. O espeta-
culo tem direção de
Martim Gonçalves, e
cenário c figurinos dc
Hélio Eichbauer; Sérgio
Viotti e Dorival Carper
são os dois gatos, Hele-
na Inês e Heleno Pres-
tes os dois adolescentes.
A direção de produção
está a cargo de Alvim
Barbosa.

O SEGUNDO TIRO — Na
segunda quinzena de no-
vembro estreará no Teatro
Ginástico a comédia policial
O Segundo Tiro, de Robert
Thomas; os ensaios já lo-
ram iniciados, sob a dire-
ção de Benedito Corsi, com
Márcia de Windsor, Sebas-
tião Vasconcelos, Cécil Thi-
ré, Roberto de Cleto e Mil-
ton Luis no elenco. O em-
presário Afif Fiani produz
o espetáculo, que terá cena-
rios de Fernando Pamplona.

CONGRESSO DE ATORES
— Com a participação de
representantes de 35 países,
realizou-se em Praga o VII
Congresso da Federação In-
ternacional de Atores. En-
tre os assuntos debatidos: a
situação social, trabalhista e
jurídica dos atores no mun-
do.

BARRAULT E SAINT-
EXUPÉRY — Jean-Louis
Barrault lançou na semana
passada, no Odéon-Théâtre
de France, um espetáculo
intitulado S a i n t-Exupéry,
que c- próprio diretor ex-
traiu de várias obras do po-
pular escritor-pilôto. Na
próxima quarta-feira estre-
ará Dclicatc Balance, de
Edward Albee, em adapta-
ção de Mathieu Galey, com
Edwige Feuillère, Simone
Valore e Claude Dauphin no
elenco. Por ocasião do cen-
tenárlo de Pirandello, Gior-
gic de Lullo dirigirá para a
companhia de Barrault, en-
quanto o jovem diretor ar-
gentino Jorge Lavelli dirige
para mesma companhia
Medea de Soneca, em adap-
tação de Jean Vauthier. No
inicio de 1968, iniciando as
comemorações do centena-
rio de Paul Claudel, Bar-
rault incluirá no repertório-
uma remontagem de Têtc
d'Or, com Alain Cuny e
Laurent Terzieff, bem como
novas montagens de Le
Soulier de Satin e Sous le
Vent des lies Baleares.

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA
DIÁLOGO IMPOSSÍVEL

Monica Zeterllund, a bela
cantora sueca que nos visita,
pediu aos repórteres cariocas
que não lhe 

'fizessem 
pergun-

tas sobre comportamento se-
xital. No inundo que nós co-
nhecemos, Suécia e sexo são si-
nónimos; mas ela já estava
cansada de satisfazer a curió-
sidade universal a esse respei-
to. Queria falar unicamente
de música.

Mas houve um repórter ca-
beçudo que insistiu na velha
tecla. Travou-se então o se-
ç/uinte diálogo:

Repórter — Que é que você
acha da Tradicional Família
Mineira?

Monica — Prefiro a Mar-

garida, de Gutemberg Guará-
bira.

Repórter — O comporta-
mento amoroso de Tom Jobim?

Monica — Pelo que sei. a
garota de Ipanema está feliz,
correndo o mundo.

Reportar — Como é o nc-
gócio lá na Suécia?

Monica — Atualmente a
juventude canta uma canção
de Erasmo Carlos, se não me
engano... Vem quente que eu
estou fervendo, ou coisa pare-
cida. ..

Repórter — E Vinícius?
Monica, — ultimamente

anda praticando muita fuga e
muita antifuga.

Repórter — Você já ouviu
falar em Pixinguinha?

Monica Senhor carinho-
so.

1MP0NTUALIDADE BRITÂNICA

E o Príncipe Charles começa a
estudar no Trinity College, de Cam-
bridge, para iniciar-se como pré-
graduado nos estudos universitá-
rios. A pose é oficial — irá, depois,
para o álbum histórico de Buckin-
gham, como sendo um momento de
importância na vida do Príncipe de
Gales. O que a crônica provável-
mente não contará é que, logo no
primeiro dia de aula, o filho da Rai-
nha Elizabeth. chegou atrasado à
escola — mais exatamente, atraso
de 10 minutos, o que não é muito
britânico.

PICADINHO PAULISTA

Paulistas que vieram ao Rio, para o
Internacional da Canção: Ana Maria e
Artur Rodrigues; Adelita e Analicia
Scarpa.

o Nelinha Jaffet festejou quinze anos
com festa, no sábado.

O ex-Governador Laudo Natel fêz
uma visita a Otávio Frias, a fim de
cumprimentá-lo pelo seu nôvo jornal, a
Folha da Tarde.

A Scala D'Oro enviou para D. Iclan-
da Costa e Silva uma coleção completa
dos tecidos que está lançando para o
verão.

Twiggy é o nome da mais nova
boutique de São Paulo. As roupas são
românticas e à antiga, com muito bor-
dado inglês, cassa, voile, gaze e organdi.

As tecelagens parisienses já esco-
lheram os tons que vão lançar no pró-
ximo inverno da Europa: verde-fólha,
marrom em todas as tonalidades, bri-
que e amarelo-açafrão. As fábricas bra-
sileiras ainda discutem se seguirão es-
sas coordenadas francesas. Porque as
novas cores não combinam com o tom
mate da pele da brasileira.

» Estiveram em São Paulo comprado-
res da famosa Lord and Taylor de No-
va Iorque. De saída, para experiência,
quiseram comprar 50 mil metros de JK
e outros 50 mil de seda pura. Tiveram
que desistir, pois a produção mensal de
todos os teares de seda pura é de ape-
nas 30 mil metros. Assim, nem o pedido
de amostra pôde ser atendido.

Ainda se fala do traio de noiva de\
Luisa d'Orey, de cloquè de cetim, eti-
quêta de Paris. Na mão, Luisa levava
uma flor feita de cetim.

Charles Jourdan, sapateiro de Pa-
ris, já mandou dizer que quer partici-
par da Feira do Couro do próximo anc.
Vai mostrar no Ibirapuera seus sapatos
(ótimosi e suas bolsas (medíocres).

Repórter — Você é a favor
ou contra a nudez no cinema?

Mcnica — Nudez? Que è
nudez? O senhor por acaso não
está. nu?

Repórter (fazendo uma rá-
pida inspeção) — Estou com
terno, camisa, gravata, se
meus olhos não mentem . ..

Monica — Aí é que está o
engano. Se o senhor tirar o
terno, a camisa e a gravata,
terá a curiosa sensação dc es-
tar nu. Na Suécia, todos an-
damos nus debaixo dos nossos
pesados capotes de inverno. O
resto é hipocrisia.

Repórter — Acredita que
as moças devem ter alguma

experiência antes do casa-
mento?

Monica — Acredito que os
membros do júri devem se es-
forçar per ser imparciais, e que
a vontade do povo deve ser ou-
vicia.

Repórter — E o adultério?
Alguma novidade?

Fronica — Todos os temas
sen válidos quando se trata dc
música popular.

Repórter — O comporta-
menio amoroso austero ainda
é levado em. consideração na
Suécia?

Monica — Não posso res-
ponder a esta pergunta, por-
que lá nós não promovemos
festivais de canção.

Repórter — Gostaria de di-

zer algumas palavras em aten-
ção á mulher brasileira?

Monica — Paz, amor e /re-
ternidade. Amui-vos uns aos
outros. Mais que nunca é pre-
ciso cantar...

Repórter — E aos homens
brasileiros?

Monica — Quero que vocês
me aqueçam neste inverno, e
que tudo o mais vá para o in-
fer no.

Repórter — Gostaria de to-
mar um drinque comigo logo
mais, no Zunzum?

Monica — Pergunte ao Jor-
ginho Guinle.

LÉA MARIA
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PICADINHO

• O Biombo está pegando, entre
o pessoal da alta sociedade. Lá es-
tiveram, nos últimos dias, os casais
Pedro Alberto Guimarães e Gusta-
vo Capanema Filho.

O Jantando no Chàteau e feste-
jando aniversário de casamento, o
casal Fernando Luís Cascudo, na
companhia de Paulo Pessoa de
Queirós.
O Além da boutique que já pos-
sui na Ogiva, o costureiro Canalon-
ga, este verão, inaugura uma mai-
son em Cabo Frio. Fica instalada
numa grande casa antiga, no Cen-
tro da Cidade. Os vestidos, saídas
e biquinis ficam pendurados nos
jardins.
O Amanhã, o Restaurante A Fio-
resta receberá para almoço os par-
ücipantes do Congresso ãa Previ-
dência Social, presidido por J. Li-
ma Pádua. No sábado, será a ves
dos participantes do Festival da
Canção saborearem o menu da
casa.

A partir de amanhã, Ipanema
ganha mais uma cervejaria, a Das
Bier, com uma monumental chopa-
da inaugural. O convite é sugesti-
vo; venha quente que já estamos
gelando.

Tony Mayrink Veiga, Hugo De-
lamare e Antônio Carlos Almeida
Braga trocaram o jogo de raquete
na praia em frente ao Country pelo
futebol na areia.
o Maria Betânia de viagem mar-
cada para Paris no início de de- -
zembro.

O Maria Eudóxia Gualberto: ou-
tra adepta dos brincos-argola imen-
sos. No último jantar que ofereceu
aos amigos usava um par de argo-
las douradas-.

No menu desse seu jantar: pá-
té, peixes, peru e pudim de casta-
nhas com chocolate.

O modelo que mais sucesso fêz,
no desfile de Irene Singéry, Djalma
e Olga: preto (preto para o verão é
a grande moda), de Unho, ãe costas
de fora.
0 Jantando no Nino's, saborean-
do o siri au gratin, Kim Novak e
Jorginho Guinle.

Depois do casamento de Mô-
nica Cumptich com Júlio Lobo, na
Igreja Nossa Senhora do Bom Su-
cesso, muitos dos convidados saíram
diretamente para o Roxy, pera as-
sisiir ao cinerama. As mulheres ti-

Clnudinc de Castro

veram o cuidado âe deixar seus cha.
péus na mala do carro.

Detalhe: a grande maioria das
convidadas ao casamento usava ver-
de, em suas roupas.

Maritza Osório, uma das mais
elegantes, com um Pucci em verdes
e rosas e chapéu em rosa-shocking.

Vera Mendes Pimentel Vascon-
celos costuma reunir, em sua casa
de São Conrado. amigas para reu-
niões em tardes de verão. Lady Rus-
sell e Edite Pinheiro Guimarães lá
estiveram, pintando, anteontem.
o Georgiana Russell, à procura de
um professor de russo.

o Amanhã, souper na Embaixada
da Grã-Bretanha em homenagem a
Benjamim Britten, o maior compo-
sitor contemporâneo da Inglaterra.
Será depois de seu concerto na Sala
Cecília Meireles.
o Britten tem como uma de suas
características principais o interês-
se que possui pelas crianças e pelos
jovens. Vamos Fazer uma ópera e
Guia da Orquestra para os Jovens
são duas de snas obras compostas
para a gente moça.

Todas as delegações estrangei-
ras ao Festival Internacional da
Canção vêm lamentando que Fuga
e Antifuga, de Edino Krieger e Vi-
nícius de Morais não tenha sido a
vencedora da noite de domingo, no
Maracanãzinho. Os e st r a n g eiros
acham que era a única composição,
pela sua estrutura, capaz de alcan-
car sucesso no mercado musical in-
ternacional. Porque embora seja
uma marcha rancho, tipicamente
brasileira, tendo a forma de fuga, é
assimilável com facilidade por qual-
quer músico ocidental.

o Hoje, o Secretário Orlando Soa-
res Càrbonar reúne amigos para
um coquetel em seu apartamento do
Posto 8.

m Diante do cinema Odeon, um
casal conversava: "Este íilme, El
Justicero, é nacional?" — pergunta-
va a moça. "Claro que não", respon-
dia o rapaz. Veja: El Justicero, com
Colasanti e com Prieto, só pode ser
filme mexicano."

O cinema Art-Palácio Copaca-
bana, numa dessas noites, transfor-
mou-se em campo de batalha. Por-
que havia superlotação (uma pia-
teia inteira, sentada; outra, de pé)
e porque os que estavam sentados
guardavam lugares vazios para ami-
gos que chegariam mais tarde. Há
uma lei proibindo excesso de lota-
cão, nos cinemas.

PARA OS "FESTIVALIERS"

No Canecão, a festa foi animada, na noite de
anteontem. Barclay, Kim Novak e muitos dos mem-
bros das delegações estrangeiras que lá estiveram
dançaram até as três horas da manhã. Kim sambou
de pés descalços, num. ritmo bem ajustado.

O que fêz mais sucesso, na festa: a banda que
lá se apresenta habitualmente.

O INTERNACIONAL
Milton Nascimento, achando que Margarida só

deve ser cantada por Gutemberg, nessa fase do Fes-
tival, não quis cantá-la, no Canecão, anteontem à
noite, quando, nos bastidores, alguém sugeriu que
o fizesse.
9 Hervé Villard, de Mônaco, causando sensação
com o seu reãingote de seda preta, que alcança os joe-
llios.

Sérgio Ricardo cantou a mesma música com
que deveria ter-se apresentado no Paramount de São
Paulo. O público carioca é bem mais educado que
o paulista: fêz silêncio e, em desagravo, aplaudiu-o
longamente.

Eddie Barclay, porque já tem prática de outros
carnavais, deixou sua mulher sambar sozinha, com
quem quisesse, enquanto êle próprio fazia o mes-
mo, em outro lado do salão.

Foi tal a animação dos estrangeiros que os ca-
riocas presentes à festa do Canecão pareciam ama-
dores em questão carnavalesca.

OS 90 ANOS DE RAUL FERNANDES
Ontem, o Itamarati prestou uma grande ho-

menagem a Raul Fernandes pela passagem de seus
90 anos. O estadista, que foi Ministro de Estado duas
vê?.es e Delegado do Brasil na Conferência de Ver-
salhes, em 1919, foi homenageado com uma sessão
solene no Salão das Co7ijerências, seguindo-se xima
recepção para 500 pessoas no Salão dos índios. Fo-
ram oradores o Chanceler Magalhães Pinto e o Se-
nador Afonso Arinos.

PESCARIA
Falta de policiamento em Copacabana: seis lojas

foram assaltadas, nos últimos' sete dias, pelo mé-
todo que a própria polícia chama de pescaria. Isto,
nos horários noturnos mais incríveis, ou seja, por
volta das 11 horas. A Rastro, assaltada pela segunda
vez, anteontem, fica na Avenida Atlântica. No Posto
Cinco, numa das zonas mais movimentadas da praia.

A pescaria consiste no seguinte: inutiliza-se
qualquer sistema de alarma (grades ou campainhas),
quebram-se os vidros e, com um anzol — caniço mes-
mo — é só pescar as mercadorias expostas.

JOAN EM NOVEMBRO
Joan Crawford vem ao Rio, em novembro. Para

supervisionar o lançamento da Pepsy Cola na Cidacie.
Depois de amanhã, no entanto, haverá um coquetel,
no Iate, para festejar a vinda ao Brasil do diretor
Herman Lay.

PERNAMBUCANO DE MINI-SAIA
Recife — O cantor Luís Jansem prepara-se para

lançar na televisão a moda do saiote, e esta semana
desfilou pela Ponte Duarte Coelho, sob custódia po-
licial, dirigindo o trânsito durante alguns minutos
em plena Avenida Guararapes, numa forma de di-
vulgar mais um lançamento do figurinista Marcilio
Campos.

O modelo apresentado: saiote marrom, blusa
bege no estilo sanfona, paletó laminado com enfei-
tes dourados, meias arrastão e sapatos marrons com
fivelas douradas. Para os médicos, o saiote será
branco, com a camisa e os sapatos também brancos.

FALECIMENTO
Faleceu anteontem o jovem advogado Maurício

Bebiano, que era uma das pessoas mais conhecidas
do Rio.

"Compramos livros e bibliotecas em

geral e especialmente sobre o Brasil. Cole-
ções de revistas.

Tratar com Sr. Walter - Tel. 52-9552"
t?

f PERUCAS
"Vela^qUeZ 

oferece finíssimas
perucas completas, rabos e meias
perucas de esmerada confecção.
Inédito plano de financiamento ao
alcance de todas. Crédito Imediato.
Aceitam-se encomendas.

perucas vela^íiez
RUA FIGUEIREDO MAGALHÃES, 286 - LOJA G
GALERIA CINE CÔNDOR- COPACABANA -GUANABARA
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Dario, menino pequeno diante de seu son/io grande, do tamanho do immrii

>AS

COM A CARA E A CORAGEM
A.

Este menino é o
costureiro mais
jovem do Brasil

Regina Guerreiro
Fotos de Cláudio Kubrusly

(São Paulo —- Sucursal) — Dono Baa-
klini. Treze anos de idade. Olhos v>'êtos,
muito vivos, cabelos curtos, encaracolados.

Uma criança: mesmo quando tenta (e
consegue) falar como (/ente grande Mes-
mo quando tenta te consegue) trabalhar
como gente grande.

Criança, principalmente, porque sonha
sem medo. Quer ter um atelier enorme,
onde toda mulher possa ficar mais bonita,
dos pés à cabeça. "Vai ter sauna, mas-
sagem. cabeleireiro, visagisla, costureiro,
tudo, tudo". Onde? Como? Quando? Ah.
isso éle ainda não sabe.

Por enquanto é um menino simples,
de família simples, que mora numa casa
quase pobre, cheia de gente, cheia de can-
saç.o. Nessa casa, os sonhos dc Dario ten-
tam crescer, mesmo podados pelas con-
versas sérias dos adultos, mesmo interrom-
pidos pelo choro estridente das crianças.

DENER: DE MITO A AMIGO

Quando Dener casou, Dario joi espiar
na igreja. Subiu num banco e tirou olhan-
do, com seus olhos grandes, Dener — lã
longe no altar — absolutamente inaces-
sível.

Passou tempo depois disso. Dario jí-
cou mais velho, aprendeu a cortar pano e
a cortar caminho.

Na, última FEN1T, resolveu conhecer
Dener, de verdade. A Feira estava no au-
ge, a sala particular do Dr. Caio repleta
de convidados, quando um porteiro veio
dizer qne "tinha um menino lá fora, que-
rendo falar com Dener". Êle, claro, quis
saber quem. antes de atender. O portei-
ro foi e voltou com uma resposta decidida:"Ê o costureiro mais jovem do Brasil".

Pronto. Dario tinha entrada na roda
viva. Ficou conhecendo logo todo mundo;
até Pierre Cardin conversou com èle.

r<í «»»A %:í% TF "*

Dario dis que os detalhes importantes de um
oestido estão nas costas. Assim, a garota (ou u

•ulherj não fica sem graça de ficar sendo ulliuilii

MODA MENINA-MOÇA

Uma idéia de Dener:
Por que você não faz moda menina-

moça? Urna promessa do Dr. Caio:
Se tudo der certo, faço um desjile

para roce no Salão da Criança.
Deu certo. Só que nesse meio tempo

Dario perdeu 5 quilos de peso e ganhou 5
toneladas de experiência. Não foi br In-
cadeira. Não havia tecidos, não havia di-
nheiro. não havia nada Dario não vaci-
lou: saiu por aí arranjando credito, ga-
nhando a confiança dos industriais e,
conseqüentemente, matéria-prima (teci-
dos, pedrarias etc.) para sua moda. Moda
que êle viu com "o coração batendo", do-
mingo último na passarela gigante do Pa-
vilhão Plástico.

E AGORA, DARIO'

Agora Dario está com sono (quase 11
horas da noite)- Começa a falar arrasta-
do, a dizer "isso a mãe conta, tá?" E a
mãe conta, então "Que Dario acha a mo-
da de Cardin o máximo A de Rvdi não,
que é muito louca. A de Paço, iãem. Que
história é essa dc mulher vestir metal? O
negócio é pano mesmo: afinal um atelier
ê um atelier, ;itío «ma funitária..."

Conta também que "Dario é um meni-
no apressado". Quer crescer a jato. ficar
famoso e. é claro, não sabe como, se con-
funde. Eia. que ê mãe, se preocupa, sente
medo. O desenho dele é primitivo — ela
concorda — mas êle tem a idéia, "a senho-
ra entende?"

E porque a gente entende, ela conti-
nua. "Dario quer fazer um desjile na Ilha
Porcina (aliás, vai amanhã para Santos),
outro no Rio outro..." Darlo está quieto,
olhando em volta, com seus olhos peque-
nos, agora- Está 7ia hora de ir embora.
"Porque achamos que Dario quer dormir,
a senhora entende?".

m : í

Moda de Dario se debruça
sóbre vm tema: jardim. E
este é o seu. vestido-corola

PASSARELA
GILDA CHATAIGNIER

VALDIR ADOTA TWIGGY PORQUE

VERUSCHKA AINDA NÃO É MODA

Antes êle era desenhista de humor.
Depois fez diagramação. No final, traços
firmes, combinação de linhas e cores não
tinham mais segredo. Só que o que preva-
leceu, embora aperfeiçoado, foi o talento
do garoto de alguns anos atrás:

Naquela época, eu roubava da ma-
mãe os batons e lápis e pintava minhas
irmãs. Até as visitas, quando íntimas, não
escapavam aos meus rabiscos. Mas isso tu-
do ficou esquecido por uns tempos. Há al-
guns anos é que a maquilagem passou a
ser feita em salão; antes ninguém ligava.
As pinturas eram discretas e quem tivesse
um pouquinho de jeito resolvia sozinha seu
problema. Agora não. A maquilagem é bem
mais rebuscada, os olhos são o ponto mais
importante do rosto e, quando mal dese-
nhados, podem estragar tudo.

Valdir Hofmelster é o maquilador de
um salão da Rua Augusta: o Taluhama.
Há cinco anos faz isso como profissão, mas
agora está cuidando dos cursos promocio-
nais de uma firma de cosméticos. Acabou
de dar duas semanas de aulas, na Sears
de Botafogo, para 200 mocas. Mas, maqui-
lagem mesmo, só ensina depois das no-
ções básicas de tratamento de pele: lim-
peza, toniíicação e suavização:

Esses cuidados são indispensáveis à
carioca. Principalmente àquelas que vão
muito à praia e se expõem demais ao sol.
Aliás, a hidratação é aconselhada a todos
os tipos de pele. E hoje em dia não há
mais razão para não fazê-la: há dezenas
de produtos próprios à venda. E não
custam muito caro.

Nas últimas aulas do curso, Valdir en-
sinou a maquilagem Veruschka que, se-
gundo êle, vai ser usadissima no verão,
principalmente à noite.

E é muito simples fazê-la, já que os
traços com delineadores escuros, nos olhos,
ficam de lado, completamente. É só seguir
o esquema abaixo:

1. limpe profundamente a pele;
2. passe um creme hidratante, espa-

lhando bem;

3. espalhe base cintilante por todo o
rosto, não esquecendo antes da base bem
clara sobre as olheiras;

4. passe no.s lábios batom perolado ou
brilho;

5. não use blush de espécie alguma. A
base cintilante já é bem colorida;

6. as sobrancelhas devem estar bem
depiladas e escovadas: nada de lápis;

7. use e abuse do rimei nos cilios
inferiores e superiores. A noite, é recomen-
dável o uso cie cüios postiços;

8. espalhe sombra colorida, cintllan-
te, da raiz dos cilios superiores até as so-
brancelhas, deixando o colorido bem pro-
nunciado:

NAS ÁGUAS DA

ÁGUA-MAR1NHA

Todo turista, artista ou gente impor-
tante, que vem de fora. e pára por aqui,
acaba numa joalheria á procura de uma
ãgua-marinha. Uma ou várias.

A pedra é famosa e está incluída nas
seis mais brasileiras. As outras cinco são a
kunzita, a ametista, a turmalina, o topázio
e a rubilita. O mundo inteiro as conhece,
sabe que são transparentes e com brilho
fora do comum: sabe, inclusive, que exis-
tiu uma pedra, chamada Marta Rocha, que
pesava quase 30kg. Uma água-marinha gi-
gantesca que. depois de desmembrada, vi-
rou jóia. Centenas de anéis, colares, clips
e pulseiras se espalharam pelo mundo. Pe-
dacinhos da Marta Rocha, que são osten-
tados. hoje, por princesas, artistas, milio-
nários excêntricos ou colecionadores de
todas as nacionalidades.

A pedra é a preferida e a mais co-
mentada. Semana passada mesmo, uma
água-marinha foi notícia. Uma, de 17 qui-
los, achada por um tratorista nas mar-
gens da Rio—Bahia e comprada, por dois
garimpeiros pela quarta parte cie seu va-
lor. Talvez mais: ainda não se sabe quan-
to vale o achado. Mas o assunto deu pano
para muita manga; deu prisão para os
garimpeiros vivos; deu também o que
lembrar. E foi aí que veio à tona a Marta
Rocha, a Quarto Centenário, a Lúcia, a
Água-Marinha Brasileira. Foi aí que, mais
uma vez, a água-marinha foi noticia.

Veruschka, antes de Ir embora, com-
prou «ma:

— Um anel enorme que nas nossas
mãos ficaria monstruoso! Disse Maria
Luísa Laje, da H. Stern.

E disse mais: "É raro sair do Brasil
uma delegação, qualquer que seja, que
não leve uma jóia ou uma pedra de pre-
sente."

Na Copa do Mundo de 62, a CBD le-
vou uma pedra enorme para a Foot-Ball
Association. Só que não tinha formato de' bola: era um tronco cie vidro azul. Um
vidro que, quanto mais azul, mais vale.

9 não faça sequer um risco de dei:--
neador no contorno dos olhos;

10. para o arremate final, pode-SR
usar um pó cintilante, um pouco mais ro-
sado que a base. O importante é espalhai
bem. retirando todo o excesso com uma
esponja limpa.

A receita é de Valdir. E êle acha que
a nova moda vai substituir completamen-
te os cilios falsos e a banana, lançados por
Twiggy.

— Talvez ainda demore um pouco. O
que é normal, pois há anos a maquilagem
popularizada por Twiggy é usada na Eu-
ropa. E só agora é vista nas ruas do Rio.

Os cilios jiihos mio o retoque final fia mnquilftgÊm meio-
trágica que Valdir jêx em Nilza, para combinar com seu tipo

t, vendido por quilate e, mai3 forte a còr,
mais alto o quilate. Há. inclusive, uma
pedra-padrão para medida de compara-
ção.
A ÁGUA NA MODA

Água-marinha sempre foi moda. E
ainda é.

Geralmente rem acompanhada dc
brilhantes; muitas vezes eles superam seu
valor. Mas o que vale é a beleza do azul.
Que por sinal encanta qualquer estran-
igeiro. acostumado com pedras foscas e
escuras. De ano para ano, a mod?. em
jóia muda. Mas muda pouco. Ora a pe-
dra é quadrada, ora redonda, ora naveta.

Uma coisa permanece: quem faz jóia dr
água-marinha, em grande escala, faz para
turista, e obedece aos gostos dele: pedras
quadradas com brilhantes redondos; for-
mato de flor, coração ou arabescos com-
plicados. Gotas também: agradam muito.

Brasileiro, mesmo, prefere água-ma-
rinha de outro jeito: jóia moderna, mon-
tada cm ouro batido a martelo ou fios
grossos de platina, quase scAV polimento.

De qualquer maneira, o qne se conhe-
ce — e o que se vende — é o que mostra-
mos. As fotos foram tiradas na H. Stern.
enquanto, fora da sala, americanas des-
lumbradas olhavam e pediam:

— Aguas-marrinhas, pôr favorr.
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Chegar ao marinho náo chega, mas quanto mais azul mais valiosa i a pedra

fa AS ÚLTIMAS DO
FESTIVAL

O Festival da Criança,
que está sendo realizado
no Estádio de Remo, da
Lagoa, acaba domingo. E
muita coisa boa acontece
por lá. O Centro da Moda
Jovem tem- saias e vesti-
dos para minigente a par-
tir de NCrS 5,00. % Fazem
sucesso as saias, vestidos e
blusinhas t-shirt pintados
com muita bossa e vendi-
dos no stand da CACE. s|c
A Anderson Clayton serve
um milk-shake de amen-
doim, feito com Amendo-

crem. que é uma delícia.
Receita: 1 pote de Amen-
docrem, 4 colheres das de
sopa de leite em pó. 4 co-
lheres das de sopa de açú-
car, água suficiente para
dissolver o leite e liquidifi-
cador para misturar e ba-
ter tudo muito bem. :[;
Ainda sóbre o Festival:
Teresa Cristina Clark Ri-
beiro, sobrinha de Ligia
Clark, é um dos chapèuzi-
nhos vermelhos, nome da-
do às recepcionistas, e faz
sucesso junto ao Posto da
Esso, o~. ¦'¦'•uma bomba de
gasolina lornece pipoca,
em vez de combustível.

l>fl967]zl

ir SEMANA DAS
FLORES

D.a Júlia Amaral, gra-
jauense que faz sucesso
com flores artificiais, pre-
para mais dc 50 arranjos
para a próxima exposição,

que será realizada cm sua
residência, a partir do dia
11 dc novembro. Quem cs-
tiver interessada em ad-
quirir alguns pode telefo-
nar para 38-4462, que ela
dará todas as informações.

% Aroldo Araújo feste-
jando seu terceiro aniver-
sário. Como sempre, com a
famosa bússola. >j< A Loja
Safari, especializada em
artigos de pesca, caça e
tiro, comemorou seu pri-
meiro aniversário reno-
vando o estoque de artigos

importados. Quem apreciar
o esporte, já tem onde
comprar uma Puma-Werk
legítima.

•fa ENCONTRO DA
SOLIDARIEDADE

Nos dias 17, 18 e 19 de
novembro, no antigo Zôo —
Rua Visconde de Sta. Isabel
— ^erá realizado o 1." En-
contro cia Solidariedade,
promovido por senhoras da
nossa sociedade e pela As-
sociação Brasileira de Téc-
nicos em Recuperação.
Uma série de atrações es-
tá sendo programada pe-

los realizadores do Encon-
tro. A renda obtida servirá
para a construção do Cen-
tro de Recuperação da
ABTR c do Centro Indus-
trial dos Incapacitados.

fa CURSO DE TURISMO

A Pan American, a Air-
France e a agência Belalr
estão realizando juntas
um curse de treinamento
para lideres de excursões,
que terá a duração de um
mês. Depois do curso, 16
alunos serão selecionados
e aproveitados pelas em-

presas. Quem estiver in-
teressado, o telefone da
Pan-Am é 42-5613.

•fa MODULANDO

% Na Bouti-couro, da
Zacharias, as bolsas a ti-
racolo são verdes, verme-
lhas, azulonas c amarelas.
Os detalhes são as taelii-
nhas prateadas, ^c Vestido
dc verão que foge à malha
cai no tecido pintado a
mão. Cada um mais boni-
to que o outro. ^í A Bercil
está lançando sapatos de
verniz, com alça no calca-

nhar e bico redondo. Dc-
talhe: cada sapato tem,
em média, três a quatro
cores. ;!; Daqui até feverei-
ro já deverá ter surgido
moda nova para sandália
de verão: as romanas já
estão começando a cansar.
Existem de todos os jeitos
e maneiras, cm todos os
lugares onde se vende sa-
pato. ¦% Por falar em can-
sar, quem gostou da moda

da sinhaninha, é bom fa-

zer logo seu vestido enfei-
tado com elas, dc todas as
cores e tamanhos. Antes

que cansem.
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PANORAMA

DAS ARTES

HOJE NO IBEU — Às 21
horas, .será inaugurada na
Galeria IBEU, na Av. Co-
pacabana. 690. 2.° andar,
uma exposição conjunta de
Anthony Moore e Jíilio Pia-
za. Marc Berkowltz, respon-
sável pela apresentação, es-
creve: "A linguagem piás-
tica tão contemporânea de
Anthony Moore é uma ver-
dn deira mensagem da nova
arte e da nova gente da In-
glaterra, que neste caso se
inspira em poemas norte-
americanos e se exibe aqui
no Brasil. A arte interna-
cionallzada no melhor sen-
tido da palavra". Sobre
Plaza: "Realmente, é uma
arte despojada, ascética,
talvez fria; uma arte à pro-
cura do essencial. Uma arte
lúcida, baseada na razão, ou
antes no raisonnement. Uma
arte sem drama, mas de
uma intensidade no fundo
bem espanhola". Moore nas-
ceu em Cingapura em 1941,
diplomou-se no Royal Col-
lege de Londres e, antes de
chegar ao Brasil, percorreu
a Grécia. Turquia. Itália,
França e Espanha. Plaza
nasceu em Madri, em 1938,
estudou em vários centros
europeus e está presente na
IX Bienal de São Paulo. Am-
bos, encontram-se no Bra-
siJ como bolsistas.

SALÃO MINEIRO — O
Museu de Arte de Belo
Horizonte fixou a, data de
inauguração do XXII Sa-
lão Municipal (12 de dc-
zenibro) c reuieteu-nos fi-
chás do inserirão, que cs-
tão ã disposição dos inte-
ressados. Vejamos alguns
itens do regulamento:

Enviar ao Museu de
Arte — Secretaria do Mu-
seu de Arte, Prefeitura
de Belo Horizonte, 2.° an-
dar, sala n.° 74, ate o dia
15 de novembro de 1967,
a ficha de inscrição.

Enviar os trabalho»
para o Museu de Arte —
Pampulha, Belo Horízon-
te, até o dia 17 dc novem-
bro.

As inscrições poderão
ser feitas pelo correio, em
carta registrada, valendo a
data do carimbo do cor-
reio.

Cada artista apre-
sentará, no máximo, três
obras c, no mínimo, duas
cm cada seção (pintura,
escultura, gravura e desc-
nho).

O XXIT Salão Mu-
nicipal conferirá os se-
guintes prêmios:

Prêmio Prefeitura de
Belo Horizonte, no valor
de NCrS 4 000.00 ao me-
Ihor artista, cm qualquer
seção, que obtiver, no mí-
nimo, 4/5 dos voto? do
júri.

Prêmio ft obra dc
pesquisa mafs relevante,
no valor d« NCrS ....
2 000.00.

Prêmio» no valor de
NCrS 2 000,00 e NCrS ...
1 000,00 aos artistas, pri-
meiro e segundo colocados,
respectivamente, nas s«-
ções dc pintura, escultura,
desenho e gravura.

Fina das obras dos
artistas premiados passa-
rá a pertencer ao Museu.

Alem destes prêmios,
poderão existir prêmios de
aquisição, oferecidos por
entidades e firmas parti-
culares ou públicas.

JOVEM ARTE NO MAC —
Muito bem elaborado o ca-
tálogo da I Exposição Jo-
vem Arte Contemporânea,
apresentada e organizada
pelo Museu de Arte Contem-
porânea da Universidade de
São Paulo, trazendo uma re-
produção de cada artista
participante. A partir de
1968, as exposições Jovem
Desenho Nacional e Jovem
Gravura Nacional serão reu-
nidas numa só mostra grá-
fica, realizando-se sempre
nos anos pares. E nos impa-
res, o MAC organizará a ex-
posição JAC, reunindo pin-
tura. escultura e objetos.

SALÃO PAULISTA —
O trabalho do arquiteto
Cláudio Moschel obteve o
primeiro prêmio no con-
curso dc cartazes do
XXXII Salão raulista de
Belas-Artes. A inaugura-
ção do Salão está previs-
(a para 7 de novembro,
estendendo-se até o dia
30.

ROMÂNTICO FAZ SU-
CESSO — Clarival Vaiada-
res vem sendo muito cum-
primentado pelo seu artigo
O Romântico Apelo de uma
Época, publicado no Cader-
no B, dia 14 último. De on-
de se conclui que a belle
époque ainda é sucesso.

A.M.
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O grito que caracteriza a raiva E lá io foi o violão, como paga pelas vaias

Foi, sem dúvida, o lance mais ardoroso dessa
apaixonada disputa em que se converteram os úl-
timos festivais da canção. E, mesmo acontecendo
em São Paulo, no sábado à noite, dividia, em su-
cesso, nos comentários de todos, com a façanha da
Margarida, de Guiemberg Guarabira, que se cias-
sificou como a melhor música do internacional fes-
tival carioca: Sérgio Ricardo não perdoou as vaias
dos que não lhe deixaram cantar seu Beto Bom de
Bola. 27, quebrando o violão — como já deixara
quebrar ura pedaço de seu coração — arremessou-o
contra o auditório.

— Não machucou, não — comentou um dos
rapazes que recebeu o violão na cabeça., mas subiu
ao palco para devolvè-lo. — Eu não vou processar
Sérgio Ricardo. 17ós gostamos dele. Êste público
e os jurados é que são uns bobos.

Sérgio Ricardo saiu ão palco correndo e en-
trou no camarim, onde o esperavam, em prantos,
sua mãe, seu pai e sua esposa. Depois, retirou-se
com todos para o hotel. Só se desagravou no dia
seguinte, ao cantar Beto Bom de Bola e muito mais
músicas suas, para um auditório fervoroso em
aplausos, no auditório do Tuca, em São Paulo mes-
mo. O violão era nôvo, o ânimo, também.

VERÍSSIMO: O LIVRO DO VIETNAME
Porto Alegre (Sucursal) —

Érico Veríssimo está terminando
a revisão de seu último livro, O
Prisioneiro, romance de 200 pá-
ginas cuja ação se passa no Viet-
name, num período de 12 horas,
e que êle dedica aos seus netos.
americanos.

— Um deles dentro de oito
anos estará em idade militar.
Dói-me a idéia de que esse me- •
nino possa um dia ser tirado do
convívio de sua família, de sua
comunidade, de sua universida-
de, para se transformar num
mariner e lutar em algum remo-
to lugar da Ásia, da África ou da
América do Sul e lá morrer, de-
sintegrar-se moralmente e trans-
formar-se num assassino.

Atacado pelo vírus desse
romance em janeiro deste ano.
Érico abandonou o livro de im-
pressões de viagem que estava
escrevendo — Israel em Abril —
e passou a pesquisar e a ler, or-
denando notas e esquemas. Em
agosto, num regime de oito horas
de trabalho diário, começou a
escrever realmente. No começo
deste mês, entregou os originais
ao editor e há uma semana viu
no Newsweek a crítica de um ro-
mance semelhante ao seu.

— Se eu tivesse alguma dú-
vida sobre a legitimidade e a
atualidade dos temas tratados
no meu livro, elas se teriam dis-
sipado quando li a crítica de um
romance de escritor desconheci-
do, Victor Kolpakoff, que acaba
de aparecer nos Estados Unidos e
que tem muitos pontos de conta-
tos com o meu romance. O tema
central é quase o mesmo e, curió-
samente, chama-se Os Prisionei-
ros de Quai Cong.

O PRISIONEIRO

Érico Veríssimo, que diz
acreditar que cada escritor "tem
o direito de escrever sobre o que
quiser, mas me parece que nestes
tempos que correm a neutralida-
de não é mais possível", diz que
tomou posição no momento de
escrever o livro.

Estamos implacàvelmen-
te enredados na trama da Histó-
ria. O silêncio dos intelectuais
sobre as injustiças sociais e as
brutalidades dos grupos propicia
o nascimento e o triunfo de
monstros, como Hitler, e tornam
possível a criação duma menta-
lidade que aceita, por comissão
ou omissão, o massacre de popu-
lações inteiras.

Por não ter partido ("não há
líderes, esses que andam aí não
são partidos"), por acreditar que
o escritor tem de acompanhar a
sua época, por achar que todos
os temas são universais ("O Viet-
name está bem perto, e quem nos
garante que o Brasil não tenha
regiões ocupadas militarmen-
te?"), mas por saber que o seu
romance tem um tema conside-
rado perigoso, Érico Veríssimo
preferiu divulgá-lo somente
agora.

iA ação do romance se
passa durante 12 horas: das seis
do entardecer de um dia de ca-
lor opressivo e viscoso, até o
raiar do dia seguinte. O local?
uma cidade cujo nome não men-
ciono mas que o leitor compre-
enderá e — espero ¦— sentirá que
fica no Vietname, a poucos qui-
lômetros ao sul do paralelo 17.
O ano? 1966. Está claro que não
vou revelar aqui toda a história,
que em si já é quase uma tese.

O romance conta a história
de um interrogatório.

Um tenente é encarrega-
do de fazer com que um' prisio-
neiro, um terrorista inimigo,
confesse onde plantou a bomba
que vai explodir dentro de qua-
tro horas. Junto com o tenente
encontram-se um intérprete, que
conhece bem a língua dos nati-
vos; um sargento brutal, que não
acredita em palavras e, premido
pelo tempo e possivelmente por
inclinações sadísticas, quer logo
recorrer à tortura, e um capitão-
médico judeu que, em menino,
esteve num campo de concentra-

rão nazista, onde viu pais e ir-
mãos torturados e finalmente as-
sassinados.

Mas c romance não é ape-
nas um interrogatório e o mini-
mo que contém é isso. As perso-
nagens, que, numa técnica do au-
tor, não têm nome ("Para não
imprimir ao O Prisioneiro o cará-
ter de um semidocumentário"),
interrogam-se íntima e mútua-
mente. O tenente se faz pergun-
tas que os leitores responderão
das maneiam mais diversas. Será
lícito torturar uma criatura hu-
mana para salvar a vida de pos-
sivelmente muitas outras? Os
fins justificam os meios? Que é
culpa? Quem é culpado?

O tenente, diz Érico, é um
inconformado com sua condição
de mulato e quer desesperada-
mente ser branco. Há também
duas personagens femininas,
uma européia e outra nativa, es-
ta uma prostituta explorada por
um cafetão. Personagens são
também a cidade, a noite, o ca-
lor abafado e deprimente e a
guerra.

O Prisioneiro, aue é um gri-
to contra a guerra, o racismo, e
muita ignorância e estupidez
institucionalizadas pela civiliza-
ção ocidental, está apto a trazer
ao seu autor a parte que éle me-
nos gosta.

Sou avesso a tardes de
autógrafos, a homenagens. Bom
é escrever o livro, mas o ideal
seria que logo depois a gente via-
jasse para lugares onde não exis-
tissem conhecidos.

Ocupado com os trabalhos
de revisão e com a escolha da
capa do romance — "Quero uma
capa que não me enjoe" — êle
já se preocupa com obras futu-
ras. Quer terminar de escrever
Israel em Abril, quer fazer um
levantamento dos movimentos
históricos do País. Por enquanto,
abandonou sua autobiografia So-
lo de Clarinete:

Cansei de mim, como per-
tricô irico I enssuno

*$¦
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¦k> de Joracy Camargo (da Academia Brasileira de Letras)
is

Bn
Ba

A obra prima do Teatro Brasileiro

Estreando GEÓRGIA QUENTAl
HOJE, ÀS 21H15M

riMHiiiiiiiiiiimiiiiiuiiniiiiiiiiHiM
^NKIlBflnflflBIIBflnflflBBB.lBflBHail'?II3]EtB!IBBHflBBBaBB0|j

Agora no GINÁSTICO ! S

A ÜLCERA
DE OURO

6.° MES DE SUCESSO! S
¦ ¦
: li
B1 ¦

i B

Hojt, às 21hl5m J

SOMENTE 15 DIAS. Ttl.: 42-4521 - ESTUD.: 50% "
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0 SALA CECÍLIA MEIRELES

!ÃS 

21 HORAS

HOJE — Recital d* violinista PAULO GUSTAVO BOSISIO.

DI» 56 — Recital dt BENJAMIN BRITTEN e PETERS PEARS.

Em novembro: II Ciclo Bach do Rio de Janeiro.

¦m

¦ Ingressos à venda — Informs.i 22-6534 *
'ãflSBflflflflflBflBBBBBBBaaaBBBBflflflflflflflBBBflBBBBflflíff

MIBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBaBBBBflBBBaBBaBBflHIB¦
I Teatro oara Juventude O TABLADO aoresenta ¦
S

Teatro para Juventude O TABLADO apresenta

Aventuras de Pedro Trapaceiro
0 Pastelão e a Torta

Direção: Mar!» Clara Machado ¦

SÁBADOS: 17H - DOMINGOS: UH I 18H 5
¦

Res.) 26-4555 - Av. Llneu de Paulo Machado, 795 §*....„*..».......„................„.„„£
¦!*HBBBBBBBaaaBBBBaaBBaaaaariaaaBaciBHBBBaaBBBis
¦
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CAFÉ-TEATRO CASA GRANDE
Av. Afránio da Melo Franco, 300 *

SHOW DE SAMBA a partir das 22 horas ¦

Show do QUARTETO EM ÇY 5
Breve: "A REVISTA DA SEMANA" S

jB texto de Oduvaldo Vianna Filho J
{* Direção de Benedito Corti Bl
B Participação especial de ARACY DE ALMEIDA J
»BBBBRBflBB.I_RBBBflHflBBBBBBBflflflflflflaBBflflflaBflflfl.£

^¦BflBBBBBBBBflflfllflflflflflflflflflflBflBBBBBBflflB^BflBBt

TONIA CARRERO
lemi

A NAVALHA NA CARNE
^-~ DE PllNIO MARCOS - Dir. FAUII ARAP àj^»*^

Jfe*- NELS0N XAV,ER ,/*
^>^ EMILIANO QUEIROZ Zi*!_0s

I TEATRO MAISON DE FRANCE I
jjj HOJE, ÀS 21H30M - Rei.: 25-3456 jj

1 HORA DE EMOÇÃO E VIOLÊNCIA ¦
¦BBBBBBflBBBBBBaBBaBBaaBaBBBBaBBBBBBBBaaBBB.k"
«»»n.........................a....a....ií

sergio -vioni
HELENA I6NEZ
HELENO PREStES
DORIVAL CARPER

l PRINCESA ISABEL
TEL. 37-3537

^ direção do

conárIO e figurinos de

HÉLIO EICHBAUER

ESTRÉIA DIA 3 DE NOVEMBRO ¦
SBBBBBBBBBBaBBBBflBBBBBBBBflaaflBflBBflBBBBBaBaBS

iilBBaBBBBBRBBBBBaBBflflBãiífaKiuaBBBnBBBflBBaRWaa]!':
3 TEATRO RIVAL (Cinelandia). Res.: 22-2721 \

GOMES IEAI apresenta f.
n
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OH! QUE DELICIA (
DE BONECAS! !

It
com a enxutérrima ROGERIA no fabuloso §¦;

espetáculo ele travestis B

Ingrcsios à venda — Ar condicionado perfeito |5
Diariamente, às 20h e 22h —Vesp. dom., às lóh ||

VHRWnBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRBRBBBBBtE-nBBRRRBI^
«BBBBBBflBBBlBZIBBBBBBBQBRBBBBaBBBBBBBIlBBaaBI^
5 SUCESSO ASSIM TAMBÉM É DEMAIS!

tííBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBÇj R

CASAS LOTADAS, APESAR DO FESTIVAL
HOJE,, ÀS 21H30M

JUCÁ CHAVES
O menestrel maldito

Reserve iá pelo telefone 27-3122 e 15 minutos depois O

mensageiro estará na sua porta com os ingressos

TEATRO DE BÔISO — Pça. General Osório

«BBBBBBBB
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ÚLTIMOS DIAS
o bravo soldado

¦
Bm
B¦
Maan
Ba
Baa
Ba
Ba

¦*
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SCHWEIK
b TEATRO CARIOCA DE ARTE - Ar condicionado
B R. Senador Vergueiro, 238 — Rei.: 25-9915 (a partir das 14h) Jj

HOJE, ÀS 21H30M B

J Próxima estréia: "A FALSA CRIADA", de Marivaux b
SMBBBBBBBBBBBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB»

ílBRiSMaBaaaBBBBBBBBBaaBBaBaaBRRBBBaBBBRClBMB^

0 OLHO AZUL DA FALECIDA"

a
B
B
B

E SUCESSO

no SANTA ROSA

HOJE, AS 2IH30M - ULTIMAS SEMANAS - Tel.: 47-8641 B

iRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaRBBBaBBBBaBBBaBBBai?!

;........B...D.......»B....Ba........»..r|í

COMIGO
a¦aa

MARIA BETHÃNIA

ME DESAVIM
com: ROSINHA DE VALENÇA, TERRA TRIO B

Dir.: Fauxi Arap — Roteiro: Isabel Câmara _
no TEATRO MIGUEL LEMOS — Reservas: 56-1954 e 56-2366 ¦
De 3.° a 6.°: 21h30m — Sábs.: 20h30m e 22h30m £
Hoie, às 18h e 21h30m - CURTA TEMPORADA B

¦BBBBBaBBaaBBBaBBBaaaaaaBBBBaaaBBBBBaflaBBBBi
B tüaBaaaaHBBflBBaBBBBBBaBBaBflaaBBBBBBBaBBBBBB^

a
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TEATRO COPACABANA

O CAVALO
DESMAIADO

fl HOJE, ÀS 21H30M - Res.: 57-1818 - Vesp. doms., 17h, "
•SfflflaflflflflflBflflflBBBBaaflflflflflflBBaflflflflflflflflflBflflflfll!!

jflflBBflflflflflflflBflflflflflflflflaflBflflflaflflflflflflflflflBflflUflgDOIS HOMENSII! DUAS MULHERES??? £
Suspense... Emoção... Violência... *

'ARMADILHA PARA TRÊS'
aa

de Paulo Dallier — Direção: Homero Joio
com: Glória Kome» Ingressos: NCr$ 5,00

Acyr Castro Vesp. NCr$ 3,00
Dinorah Mariullo Estudantes 50%
e apresentando: Mario Bayerling Jjj

Hoje, às 21h30m - CURTA TEMPORADA B
TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA - Res.: 22-0367 ¦

SaaBBBBUBBiaBBaBBBBBBaBaaaBBaBBBflaaaBBaaaMBa'9
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iUMIVERSAL opresenta
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TEATRO MUNICIPAL 3
O.S.B. (Orquestra Sinfônica Brasileira) ¦
SÁBADO, DIA 28 DE OUTUBRO, ÀS 16H30M S

REGENTE: m

m_ ANOUKAIMÊE JMNIDUI8
iMl&L 

~ím " TRINTBWAWT
^^BWlllll PiERRE BASOUH
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PIANISTA:

JAN WIJN
B
B
B

BEETHOVEN, S. SAENS, SIQUEIRA, MAHLER ¦
aaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBKif
JpiaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBaBBBBBBUaíBi
S No TEATRO DE ARENA DA GUANABARA S

ESTRÉIA DIA 31 5
¦MMBBBBBBBBBBB»B
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MASSACRE
B
BPrisões, Torturas, Resislônciasl

Direção: GRAÇA MEUO
2 espetáculos infantis: Sábs. e doms., às 17h: "JOÃOZINHO g
MARIA' — Dir.: Hélio Carvalho. — SSbs. e doms., às 151_30m: B
"PAULINHO NO CASTEIO ENCANTADO' — Dir.: Milton ¦
Duque Estrada. — Reservas: 52-3550 m

,lHBBBBBBBBBBBHBBnBaBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBB_£fi
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1.° ANO
'CHAPlUZINHO

VERMELHO1'
Diana Anlonai

DOMINGO GRANDE FESTA

SÁB.: | ¦
15H15M j «
DOM.: JJ
15H *

' B
BH

B TEATRO DE BOLSO (Pça. General Osório), tel. 27-3122 J
«BBBflBBflBBBBBflflflflflBflflBBBBflBBflBflflaBBBBflKflBB*
|9IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBV£

Finalmente, você poderá assistir:

ANA BELLA ANABELLA,
MEU FILHO...

de Roberto France B
™

Direção de Álvaro Guimarães ¦

TEATRO ARENA CLUBE DE ARTE ¦
ESTRÉIA HOJE, 4.°.FEIRA, ÃS 21H30M J
Reservas das 14 às 16 horas — Tel.: 36-6223 *

BflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBlil
^BBnw^ilIBEÍBBPH^v^K^H^^Hiafl^RnnRIHBRnBHraSirPI^BBa

TEREZA RACHEL - direção de Vaneau"O ASSASSINATO DA
IRMÃ GEÓRGIA"

A Crítica: — "O público se mantém interessado e divertioo durante
2 horas... tudo é colocado em termos do melhor

teatro..." (Carlos Lima)
TEATRO GLÁUCIO GIIL - Ex-Praça

Hoje, às 21h30m — Reservas: 37-7003
a colaboração cio Serviço de Tenlros da GB

S
Ba

aa

Jj Com a colaboração do Serviço de Tenlros da GB ¦

l&BBBBBflBBBBBBflBBBBflflBBBBBBBaBBBBBBBBBBflflBBS
iBBBBBBBBBBBBBHBBB_SBBHBBBBBBB!lBBBBBBBBBaBa»5
S 6."-FEIRA, À MEIA-NOITE no TEATRO JOVEM ¦

¦¦a
EaaTODAS ASi II SEXTA-FEIRA é dia de SAMBA

«oô aaa

^6r-0^C TEATRO REPUBLICA
yjfi.^^ AV C0MCS FREIRE 474 FONE 22 0271

MATINIf flf;S DOMINÜOS AS l(- l

BBBBBBIBBBBBBBBaBBBflflBBBBBBBBflBflBaBBflflflflBBB"

pBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflflBBBBflBBBBBBBaBBBBIS;

Í TEATRO CARLOS GOMES - Tel. 22-7581 5
B

J SILVA FILHO com Nilza Magalhães e os cômicos S
Carvalhinho e Spina apresentam a

big revista ¦

I com RILDO HORA, BETY CARVALHO, JOÃO MELLO, CARLOS ELIAS, ¦

TRIO ABC (da Portei»), SÔNIA LEMOS B
5

regional de Jones Santos J
¦

5 Par. especial: NÁDIA MARIA — Coord. de Carlos Elias • Flamarion fl
' ¦

Praia de Botafogo, 522 — Reservas: 26-2569 B
fBflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflHflBBflflfln

r'""THÕwTTõÍT"É"""l
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¦¦¦¦¦HBBflflBflBaBflflflflflBBflBIiaBBDHSiaBBBaBaU-aBflflB® canecão

aa COMIGO E NO BERIMBAU
a¦¦¦

Atração: Lina Morales, o Rouxinol do México

HOJE, ÀS 20H E 22H B
•¦¦¦¦¦¦¦..¦fl...fl.......Mi....i........ii..£
WBflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflBIHRBflflflflflflflflflflflBBflr;
a TEATRO RECREIO - R. Pedro I, 53 - Tel.: 228164 5

AMÉRICO LEAL apresenta de 2,« A DOMINGO, das 18h is
20h, das 20h is 22h e das 22h is 24h^flflBBflflBflflflflflflflflflflflflBaaaBaBHBBaflflflflBflflflflHflS 2°h' d" 20h is 22h * das 22h " 24h

SSALA CECÍLIA MEIRELES- 5 "0 NEGÓCIO TÁ SUBINDO"

SHOW PERMANENTE COM 3 CONJUNTOS MUSICAIS, '

2 BANDAS E 600 MESAS A SUA ESCOLHA"365 DIAS DE CARNAVAL"
Go Go Girlt, Sambatucada c Circo

O chope mais gelado do País pelo preço mais baixo

COZINHA INTERNACIONAL
De 3a-Feira a domingo a partir das 19 horas

SEM CONSUMAÇÃO MfNIMA
= AV. VENCESLAU BRAS (em frente ao campo do Botafogo). Você H

pode fazer sua reserva com antecedência (para evitar fila) B
"¦¦¦¦¦BflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflBBll
"«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflQi
____ ¦

Amanhã, is 21 horas
1 SOB OS AUSPÍCIOS DO CONSELHO BRITÂNICO E DA SOCIEDADE S

BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA, único recital di fi

Ibenjamim britten <>-> [
|p e t e r pears

B
B
B
B
B
B

com a estréia morena do Brasil MARIA QUITÉRIA. Atração:
RONNY VALY. - BALCÃO E ESTUDS.: NCR$ 2,00

Aguardem a engraçadíssima revista "PÁRA, PINTO! PINTO,
PARA!", com a maior atração de todos os tempos: CARLOS

TRUJILLO (Don Facunclo), o Vantriloquo das Américas

<*»í

(lenor)

IRUJILIO (Don Facunclo), o Vantriloquo das Américas fl
S ATRAÇÕES! COMICIDADEI STRIP-TEASES! J fl»àmãx

àUVàm

HHHHIilBfi-gHBHI

No programa: Purcell, Salmmann e Britten
Ingressos i venda — Tel.: 22-6534 B Classificados J& itu me/hor t mai*

•conSmice rendador

O PRÍNCIPE DAS r"EIXA0AS
O RECANTO DOS PARLAMENTARES, DIPLOMATAS

RUA ÁLVARO ALVIM, 27 - Tel.: 42-0430

B

Mk B
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RUA ÁLVARO ALVIM, 27 - Tel.: 42-0430 Q
^ Aberto diariamente de 10 is 23 horas. Filiado <o DINER'S . REALTUR fl

E TURISTAS ¦

O que
há pelo
mundo
INDÚSTRIA COM
EDUCAÇÃO

Quatro das principais as-
sociações comerciais britr"-
nicas no setor de indústrias
eletrônicas e elétricas véni
de formar uma nova orga-
nização destinada a desen-
volver novos sistemas de
educação e treinamento.

Esta organização coorde-
nnrã a promoção dessas no-
vas técnicas em outros pai-
ses.

O novo Conselho Indus-
trial para Educação e Tre:-
namento em Tecnologia foi
bem recebido pelo Ministé-
rio da Tecnologia da Grã-
Bretanha pois a educação e
treinamento neste setor c
a única forma de empregar
professores e recursos de
modo mais -eficiente e eco-

__ nômico.
^BiBBBBBBBBBBãMBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBBBBBíSi

l^kl4>M^i»'^M^«JILM3íiEÍ

JILiji*lItes Jsapanlioi
Recebe seus amigos, para almoço, de 2.a a

6.a-feira, no 6.° adular do Clube Naval (Av. Rio
Branco, 1S0), oferecendo os 7nesmos pratos ca-

m seiros do seu Petit Ckib (Cinco de Julho, esqu.
i Co7ista.7ite Rcunos — Tel. 57-SSS5).

I SERVIÇO ESPECIAL PARA BANQUETES E COQUETÉISB
¦
SBB-Vr.KBBníIBBBBBBRBBBaBBBBBBBBEKBBBliBBBBBBB;
BBBBBBBBBBBBHBBBHflBBBBBBBBaBBBBBaBBBBBaaBS.. 4
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RUI BAR BOSSA — R. Rodolfo Dantas, 91-B 5¦
a¦c
H

¦a¦
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apresenta todas as noites

MElMRIOlW
de DAVERSA

ÍTALO ROSSI, LEINA KRESPI, GRACINDO JÚNIOR
e música de RILDO HORA

Direção de MAURICE VANEAU - Tel.: 'J6-4098

RlMBlHíBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB-BBai"
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Av

BOITE PtAZA
Prado Júnior, 258 — Tel.: 57-4019 — Abono diariamente < partir

das 15 horas — Ar refrigerado — Gerador próprio

HOJE: "PASSARELA", • partir da» 23 horas, com
dinamito locutor Walter Miranda, "TV e RÁDIO TUPI"
DefifiU de lindos manequins, «itrêlas i artistas

Muita »nima(ío * torleio valioso.

SEM COUVERT E SEM CONSUMAÇÃO

HI-FI BAR RESTAURANTE
Onde se come bem a preços razoáveis

Av. Princesa Isabel, 2Ó3 - Tels.: 57-6132 * 57-1870
AMANHÃ: GRITO DE CARNAVAL
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\ ^#W| LANCHES
] ¦p<|\a««c»pJ fH0PP
B i^LflH^H-J^^ |^ I¦ *^imw_WM-m._mmt_____^J_J__\

No gênero, a
melhor casa

da Zona Sul

\ ^^47-8584-^^
• R. FRANCISCO SÁ, 5
ESQU. AV. ATLÂNTICA

«¦BBBBBBBBBBBBBflBBflBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBHafl^
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Av. Vieira Souto, 100
I f| Entrada também pela

Av. Rainha Elisabéth,
•» 

I y 
-.;. .767 — Ipanema :

O MELHOR CHOPE DA ÇIDADEIII
Servimos também o famoso "CHOPE PRETO"

Cl^pperla e restaurante de cozinha internacional -Música moderna -

.Ambienta selecionado — Salões internos e mesas ao ar livre .

"O recanto da ,mais linda paisagem do Rio — a
Praia do Castelinho — freqüentado pelas mais
belas flarôtas do mundol" (The Journal, New York)

fl¦

lh,
fl

(Tíw Gaslight
Apresenta todas as noites"SHOW EM TRÊS TEMPOS//

¦aa

com' Norma Sueli, Diva Helena, K Samba Trio a

Jj • grande elenco. Produção de Marcos Lira B
B 2 CONJUNTOS BADALATIVOS PARA DANÇAR DO MAESTRO BIJOU ¦

Aberlo para Drinks a partir das 18 horas g

B Av. Rui Barbosa, 170 (ao lado da sede nova do Flamengo) B
fl Tel.: 45-5424 — Estacionamento Fácil Jj

SbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbU
ÜBBBBflBBBUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB-ra

B
A» delícias das comida» do mar B
num restaurante sobre as ondas. S
Único no Rio. Amplo estaciona- ff
mento. Menu especial para oe H

n Iní ocos "rápidos". ^

Av. Nestor Moreira, 11 2
Tel.: 46-1529 ¦

SOL e MAR j
RESTAURANTE» BAR S

(iunto ao Yatch Club do Rio de Janeiro) B
Aberto diariamente ati as 7 horas da manhã g

&BflflaaarfiBHBflBBaBBa;iBflflaBBBflflBiiflaBflPflaBBBi9
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ANOTE NO SEU CARNET: £
ALMOÇAR (OU JANTAR) HOJE g
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BONCÍODIILO
O MELHOR EM COZINHA BRA5ILEIRA.

ITALIANA E INTERNACIONAL
Direção: HELENA SAMGIRARDI

AR REFRIGERADO
Rua Sousa Lima, 48-A (Pó:!o 5: - Tel.: 57-6008
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CADERNO b ? JORNAL DO BRASIL D RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE .967 D PÁGINA

PANORAMA que ha para ver
DA MUSICA

NA CECÍLIA IWEI-
RELES — Acompa-
nhatlo ao piano pelo
próprio compo s i t o r
Benjamin Britten, o
tenor inglês Peter
Pears, considei a d o
como um dos mais
autorizados interpre-
tos da canção dc cã-
maia. dará amanhã,
às 21h. seu anuncia-
do recital na Cecília
Meireles. O programa
compreende melodias
de Purcell, na revi'
são de Britten, os ci-
cios Os Amores do
Poeta, de Schumann,
The Poefs Echo, de
Britten, e um grupo
de canções folclóricas
inglesais, por este
harmonizadas. — Ho-
je, o violinista Gusta-
vo Bosísio, com a pia-
nista Laís Figueiró,
realizará um recital
executando obras de
Veracini, Mozart (So-
nata n.° 6). Beetho-
ven (Sonata Prima-
vera), Vila-Lôbos, Sa-
rasate e Bartol., — O
recital dc Guiomar
Movais foi adiado pa-
ra a noite tle 4 de no-
vembro.

SÍLVIO MERHY — O
Instituto Cultural Bra-
sil-Alemanha apresenta-
rá hoje no seu auditório
um recital do pianista
Sílvio Merhy, num pro-
grama que compreende
obras de Debussy, Proko-
fiev. Scarlatti, S c h u -
mann e Vila-Lôbos.

MUNICIPAL DE NITE-
RÓI — Hoje, às 211., se-
rá apresentada a ópera
Traviata, de Verdi, ten-
do Nilza Maria Drum-
mond e João A. Person
nos papéis de Violeta e
Alfredo; regência do
maestro André Vivante.

AMIGOS DA MÚSICA —
Na sua penúltima mani-
festação de 1967, os Ami-
gos da Música apresen-
tarão hoje. às 21h, na
Cecília Meireles um pro-
grama dedicado a
Brahms: dêste composi-
tor, serão apresentadas:
Sonata paia Ceio e Pia-
no, Sonata op. 100 para
Violino c Piano e Quarte-
to op. 25 n.° 1. Tocarão
Míriam e Peter Dauels-
berg, Arnaldo Estrela,
Mar i u c c i a Jacovino e
George Kiszely.

SAINT-JEAN-DEL-LUZ -
Os festivais dessa cidade
têm a característica de
ser tradicionalmente de-
dicados a um País. O pro-
grama do de 1967, dedi-
cado à Itália, compreen- '
deu uma noite operística
com músicas de Spontini
e Rossini, vários concer-
tos com obras de Vivaldi,
Monteverdi e Cimarosa, e
uma execução da Missa
Brevis, de Pierluigi da
Palestina. F o i também
dedicada à Itália a festa
que encerrou as manifes-
tações, que teve como te-
ma Masques et Berga-
masques.

CINEMA
ESTRÉIAS 

"

o homem" que nao 
"vendeu

SUA ALMA (A Man for Ali So»-
aor.-1, de Preci ZInnernann. Tho-
mas Moore e seu conflito csin
Hsnrique VIM. Premiado com
seis oscíi.s, entre os ciuois os
de ator (Pau! Scofield) roteiris-
ta (Rcbcrl Boi!), direter (o mss.
mo de Matar ou Morrar/ High
N__m), Inúmeras distinçõos da
crítica e de organiinções católi-
cas e prote.Jantes. Também no
elenco: Orson Welle... Wencly
Hill-r, Leo McKern, Robert Shaw,
Suiônnah York. Tecnicolor. (Êste
filme teve seu lançamento an-
tecípado para o fim do semana
som comunicação à crítica). Lon-

çamento em <.xc!-_ividads no
C_p.icab.in..: 13h, l_h2C'li, I7ii
40m, 20li, 22h_0llt. (10 anes).

Orson Welles: O Homem
(pie Não Vendeu sua Alma

UMA BATALHA N-TTnFÉSNÕ
(Balll. of the Bulgo), de Ken
Armai. in. A famosa batalha do
bolião das Ardennas, última ten-
tatlva alemã para retomar a
ofensiva na II Guerra Mundial.
Lançamento do Cin.r-.m_ no Rio.
Com He; rv Fonda, Robert Rysn.
Dana Ar. jrews, Píer Angeli, Bar-
bara Werle, Technicolor. fíoxy:
I5h, 18h, 21 h. 04 «nos).

EL JÜTÍÍCÉRÒ, de NÃl-õn Po-
reira dos Santos. Uma hir.íór.a
de João Bethsncourt focalirando
a juvenlude Zona Sul. Comédia,
Com Arduíno Colasanti, Ariria*
na Prieto, Márcia Rodrigues.
Odoon: 14h, 15!i40m, 17h20.n,
19h, 20!i40m, 22li20:n. (18 «nos).

HOTEL DE IUXO (Hol.l), de
Richard Quine. Drama baseado
no bost-sollor de Arthur Hailey.
Com Red Taylor, Cntherine
Spaak, Kart Malden. Melvyn D'.-u-
glas, Merle Oberon, Kevin Mc-
Carthy. Tecnicolor, São Luiz:
14h, 16h30m, 19h, 21H30.
Madrid: JóIiôOm (esta sessão tó
no fim de semana). 19h, 21h30m.
Santa Alice: 14h45m, 17h, 19h
15m, 21h30m. (18 ano$).

RÍTÃ7~Õ~""""ÕSQUIT0*7ü 7_rn"t**"*
ra), de George Brown. Comédia
musical. Com Rita Pavone,
Poppíno de Fillippo, Bice Valo-
ri. Eastinancolor. ópera e Rio.
14h - lóh - I8h - 20h e 22h.
(Livre).
UM DOMINGO DE VERÃO (Un">
Domenica d'Estate). de Giulio
Petrone. Crônica ' das praias ju-
perlotodas do verão italiano.
Com Ugo Togna.ii, Anna Maria
Ferrero, Françoise Fabian. Ulla
Jaccbsson, Ralniondo VianePo.
Eddie Bracken, Jean-Pierre Ali-
montj Karin Bínl. Eastmancolor.
Riviera, Aitoci, Palácio (Mc.;,
ti), Harmida (Bangu), Brasil (Cí-
xtas). H. Lobo. (14 ance).

MORTE PARA UM MONSTRO
(Die, Monster, Die), de Daniel
Hcller, Terror na Inglaterjfl. Ba*.
seado numa história de Love-
Craft, Com Bóris Karloff. N'c'<
Adams, Susan Farmer. Colorido.
Aii-Palácio-Tijuca, Art-P alicio-
Madureira, Art-Palácio-Móier: \4h,
lóh, IBh, 20h, 22h. Outro.:
Pnris-Palace, Bruní-Botafogo, Mar-
roços, Melo (Penha), Rio Bran-
co. (18 anos).

SEGREDOS DE PARIS (Prod.
¦francesa), de Edcuard Logcreaij.
Vida noturna e prazeres lexo-
turísticos de Paris. Eastn.anc-._r.
Coral, Caruso, Britânia, lAtfa,
Bruni-Méior, Rosário, Bruni-Piodí-
de, Paraíso. (21 artos).

REAPF.ESENTAÇÕES
O HOMEM DO PREGO ITh»
Pawnbrokor), da Sidney Lumet.
Um dos melhores filmes ameri-
canos dos últimos anos. Com
Rod Steiger, Geraldine Fitzgerald,
Brock Pclers. Alvorada. (18
anos).

CAÇADA HUMANA (The Cha.e),
de Arthur Penn. Drama violento,
crítico, muito bem conduzido:
explosão de intolerância numa
pequena cidade americana. Com
Mar lon Brando, Angie Dic!.Ínson.
Alasca: 14h30m, 17h, 191l30m,
22h. (18 anos).

... E O VENTO LEVOU (Gon*
wi(h the W Í n d), • dirigido (em
ordem de entrada «m cen») por
George Cukor, Sam Wood e Vic-
tor Fleming {é...e, o único dire-
tor na ficha oficial). Drama ro-
i-nântico à época da Guerra Ci-
vü, preduzido prr David O.
Geiznick para a Metro. Com
Clark Gabte, Vtvien Leigh, Les-
lie Howard, Olivia de Havil-
.and. Tecnicolor, agora em no»
va edição (a primeira em 70 mi-
límetros) • novamente com som

f.tereof-nico. Vitória: meio-dia,
lóh, 20h. (14 ano;;.

CONTINUAÇÕES
A GUERRA ACABOU (La Gu.rra
Est Finie), de Alain Resnals. —
Lonqe do nível de Hírcxíma e
Marienbad, mas sem dúvida neva
afirmação do ínvulgar ta-
lento de Resnals. Três décadas
depois, a Guerra da Espanha ccn-
finí-a, na consciência dos exilados.
Yves Mcntand, Ingríd Thulin. Co-
produção franco-sueca, Paissondu:
horários especiais -- lóh, 17h30m,
20h, 22h30m. Na Tijucct Ti.
juca-Palace. (13 anes. Liberado
apenas para cinemas de arte).

BIOWUP/DEPOIS"DAQUELE BEI-
JO... (B!ow-Up), de Mtchelongelo
Antonioni, Excelente, o pr2.ii_._ro
filme inglês de An.onionf. Com
V.ine.-sa Rodgrnve, 0,,vicl Hem.
mings, Sarâh' Míles. Motro-Ccpn-
eabana, Mauá: I3h30.... ISh40m,
17h50m, 20h, 22hl0h. - lagoa
Diiva-ln: 20li30rn e 22h30m. Em
cores. (18 ano;). Últimos dias.
A" CÕNDESSA DE HONO.KÒNG
(A Countess from Hor..) Kongj,
cc Charles Chaplin. Charolinitna
...e-ror, e3sa comédia sentimental
patrocinada pela Universal. Com
Sofia Loren, Mar lon Brando, Síd-
ney Chaplin, a revelação Palrick
Carglll, Tippi Hedren, Margaret
Ruíherford, Tecnicolor. Veneza:
14h, lóh, 18h, 20h, 221i. Sessão
das Mh só fins de semana. (14
anos).

_TÃNM*rET*wTõnÃrfsTlT"h**;
Sand Pebblos), de Robert VVise.
Herói americano ern aventura na
China anterior a Mao Tsé. Com
Steve McQueen. Richard Atten-
I.orough, Candice Bergen. De Luxe
Color. Palácio: UhlSm, (7h30m,
20h45m. (18 anos).

DARLING" (Darlin'g)*ü de Jíhn
Schiesinger, JuÜe Christie mag-
nífica no pape! do medêlo de
publicidade movida per um. «ède
insaciável de amor e sucesso
pe.soal (conquistando o Oscar •
o prêmio da Academia Britânica).
G trabalho de Schiesinger, muito
bem, foi reconhecido por pré-
mioS da crítica americana e pelo
Office CathoÜque International
du Cinema. Cem Dirk Bog.rde e
Laurence Harvey. Lanramonto m-
CÍUSÍvo no Art-Palácio-Copacaba-
na: 13h20m, 15h30m, I7h40m,
19h_0m e 2_h. (18 anos).

OS CACHIMBOS DO ADULTIRIO
(Dymky), de Voitcch Jasny. Hu-
mor digestivo. Três episódios
baseados em contos do russo
Ehremburg. Produção tcheca,
com colaboração austríaca e ale-
niõ. No elenco: Jana Brejchová,
Richard Munch, Walter Giüer
Gerard Riedman, Cores. Scala,
Btuni._pan_.na. (18 anos).
O*"cÍRC0 DO MIDÕ" (Piycho Cir.
eus), de John Moxey. Aventura
em cores, prod. inglesa. Com
Christcpher Lee, Leo Genn, Heinz
Drache. Pathó (desde meio-dia),
Mctro-Tijuea, Pax: Mh, lóh, 18h,
20h, 22h. (ló anos). Ccral,

O GOLPE DO SÉCULO (Th.
Jokors), de Michael Winner. Mui-
to interessante comédia inglesa.
Com Michael Crawford (de A
Bossa da Conquista), Oliver R.-ed,
Harry Andrews, James Donald,
Daniel Masiey, Gabriela Lícudl.
Tecncoior. Ricamar, Leblon, Ca-
rioca: Uh, lóh, 18h, 20h, 22!i.
Rox: 15h, I7h, I9h, 21h. (10

EU... SOU O AMOR (À Co.ur
-cie., do Serge Bourguignon.
Adultério e suas eo.nplic_-çõ?s.
Com Brigitle B^rdct, Laurenl
Terzieíi, James Robert son Justi-
ce. Eastmancolor. Condor-Copa-
eabana, Plara, Olinda, Masc- 'e:
I4h; lóh, 18h, 20h. 22h. (18
anos).

UM 
"*" 

HOMEM... UMA MULHER
(Un Hcrnme, une Femme), do
Claude Leloueh. História de amor
à serviço de excelente fotogra-
fia (do próprio Leloueh), com o
suceífo caucionado pela niúsí*
ca. Com Anouk Aimée, Jean-
Louis Trintignant, Pierre Barcuh.
Rian, Miramar, Tijuca, América:
Uh, lóh, 18h, 20h, 22h (a pri-
meira sessão, no Miramar e Ti*
jucá, só no fim de semana). (18
anos).

OS LONGOS DIAS DA VINGAN-
ÇA (I Lunghi Ciorni delia Ven-
detta), western italiano. Com
Gíullano Gemma, Gabrialla Gior-
gel li, Francisco Rabal. Técnico-
for. Condor Largo do Machado:
Uh, lóh, 18h, 20h t 22h. (10
anos).

TEATRO
ESPETÁCULO MEDIEVAL - Apre-
sentando duas farsas medievais
francesas de autores desconheci-
dos: O Pastelão e a Torta a
Aventuras tíe Podro Trapaceiro.
Direção de Maria Clara Machado.
Tablado, Av. Lineu de Paula Ma-
chado, 795 (2Ó-455Ó): somente
sábs., I7h e 21h e dem., às lóh
t IBh.

FESTIVAL JOSÉ VASCONCELOS
— Mais um one-man-show do ta-
lentoso cômico. República —
Av. Gomes Freire, 474 (22-0271);
21 h.. vesp. dom., lóh,

NAVALHA NA CARNE - Dra-
ma de Plínio Marcos, passado no
bas-fond de uma grande cidade
brasileira. Brilhante confirmação
do talento do autor de Dois Par*
didos Numa Noite Suja, e um es-
petáculo de rara densidade e vio*

lencií, com ótimas interpretações.
Dir. Fauzí Arap. Com Tônia Car-
rero, Nê!_on Xavier e EmíÜano
O . ¦;.;. Teatro Maison de Fran-
co, Av. Pres. Antônio Caries, 58
£52-3456); Ílhl5m; sáb., 20hl5m
e 22hl5m; vesp., 5a., 17h e dom.,
lSh.

O CAVALO DESMAIADO -~*Co-
média dramática de Franc.oi;e Sa-
gan. Um lorde- enlecliado e um»
sentimental vigarista francesa se
amam num castelo na Inglaterra.
D:r. do Carlos Kroener e c_n.iri.__
de rúIto Cocta. Laura Su.ire:., Hen-
rique Martins, Márcia de Wlnd.
sor, Rubem de Falco e Paulo
Artiúin. Copacabana. Av. Copaca-
bana, 327 (57-1818, R. Teatro};
21h30m; sáb. 20 e 221). e quinta,
à. lóh, ve:p.; e dom. 17..,

O BRAVO SOLDADO SCHVVEIK -*

Adaptação da novela de Jercslav
Hasec, As aventuras de um anti-
herói na Primeira Guerra Mun-
dial. Inteligente estréia de um
grupo novo, o Teatro Carioca de
Aite. Direção do Antônio Po-
dro, cem Eetty Faria, Cláudio
Marro, Hélio Ari, Antônio Pedro,
Jcsé de Freitas Vítor Mo!o e
Fernando José. Carioca, Rua Se-
nador Verçiuoiro, 233 (25-6609). -
21h30m; sáb. 20h e 22h3.ni;
vesp. 5.a, òs lóh e dom., às
17h e I9h. Últimas semanas.

Ò INSPETOR GERAL - Obra-pn-
ma teatral de Goçjcl. adaptada
por Benedito Cor_i, que também
dirige. Com Dulcina, Agiido Ri-
b«iro, Teimo Res ton, Denói de
Oliveira e outros. Opinião, Rua
Siqueira Campos, H3 (3Ó-3497).
Dijriamenle, à; 21h30m.

A MORATÓRIA - Drama de*~._7
ge Andrade, considerado por
muitos como a sua peça mais
b'jm sucedida até hoje. Remonta-
gem d*, produção do Teat.-o Jo*
vem de há três enos. Direção
de Ccber Santcs. Cem Ví>nda
Lacerda, Paulo Padilha, Taí; Mo.
n.3 Pertinho, Ginaldo de Sc usa,
Virgínia Vaü e Luíj Carlos Par-
reiras. Jcvem, Praia de Botafc^O,
522 (76-25Ó9). Às Jlhlôm; sáb,
20hl5:n e 22hl5m; •JZsp. 5a., 171
e ri:.-;;., 18h.

ÚLCERA DE OURO 
"7*~i"ntelicjín'-

ie incursão brasileira no terre-
no dn comédia musica! à manei-
ra aiiiericana, e divertida sátira
sobre o papel da publicidr.de na
vida atua!. Texto d*? Hélio Blocb,
músicas de Roberto Menescal, Os-
ca: Castro Neves e Edino Krie-
yrr. Dir. de Léo Juei. Com Ma-
ri lia P. ra. Augusto César, Cláu-
clío CavalcítntE, Ary Ccslov
* outr;:s. Giní tico, Av. Gr,.ça
Aranha. 137 (42 4521). 21hl5m;
sáb. 20hl5m e 22hl5m; vesp. 5a.,
17h e dom., 18h. Últimas sema-

O OLHO AZUl DA FALECIDA -
Comédia de Joe Orton, premiada
em Loncircs cemo o melhor texto
rie 19dó. Um cadáver profanado
e um detective corrupto estão en-
tre cs fatores importantes dê.te
enqraçadfssimo exemplo de hu-
mor macabro. Tradução de Bár-
bara Heííodora Cenários e figu-
rinor. tíe Napoleão Moniz Freire.
Com Céüa Biar, fr_.lo Roasi, Má-
rio Bra«:ni, Emílio di Bissi e
í'ico de Freita:. Direção de Mau*
rice Vaneau. - Santa Rosa, Rua
Vise. de Piraiá. 22 (47-8641:.-
Diariamente, às 21h30m; 5a., às
22h30; dom.. 13b e 21h30m. Cll-
tlinas semanas.

DLUS* LHE PAGUE"'- >_ça"q*Jt"
fei o grande :ucesso cia carreira
de Pr;có'5io Ferreira, volta açcra
rr n André Villcn. O texto da
Joraci Camargo tem direção do
Antônio cie Cabo, e no elenco
Geórgia Quantn.. Sorrador, Rua
Senador Dama:, 13 (32 85311. 31h
15m; sáb., 20h e 22h; veso. 5.",
16h; dom.. 17h

O ASSASSÍNATO DA IRMÃ GEÓR.
Gl^ — Comédia dramática de
Fra ik Marcus; de.mistificação dos
ídolos da TV. Dir. de Maurice Va-
neau, Com Teresa Raquel, Irace-
ma de Alencar. Vera Gertel e
Lourdes Maia. Glíucio Gil, Praça
Cardeal Arcoverae (37 7003); 2lh
30m; sáb., 20h e 22h30mi vesp.,
5.", 17h e dom., 18h.

ARAIADILHA PARA TR-S - Peça
de Paulo Dallier. Dir. de Home.
ro Jcão. Com Glória Kometh,

Dinorah Marzulo, Mário Baíerling,
Acír Castro. Nacional de Co-
medi», Av. Rio Branco, 179 (Tel.
2203Ó7); 21b; vesp. dom., 17h.

ÉNTERR em-õ$"mortos - D**"*"
ra de Irwin Shav/. Prova pú*
blica dos alunos do Conservató-
'io Nacional de Teatro. Dir. de
Roberto de Cleto. Teatro do Con.
servetório, Praia do Flamengo,
132. (25-7890). Somente aos sá-
bados e domingos, 21h; entrada
franca.

PRÓXIMAS
ESTRÉIAS
ANABELLA, ANABELLA, MEU Fl.
IHO - de Roberto Franco. Dire-
ção de Álvaro Guimarães. Com
Maria Teresa Barroso, Ana Rita,
André Vali e Lafaiete Galváo.
Arena Club» do Art» — Rua Ba-
rata Ribeiro, 20hl0m; 21h30m;
sáb. 20h e 22h; vesp., dom., I8h.
— Estréia breve.

MASSACRE - Drama histórico
de Emanuel Robles. Dir. de Gra-
ça Melo. Com Jorge Cherques,
Hélio de Carvalho, Aírton Vala-

_K » 4 >?- * MGM +>*)f *>(¦_».** Ajfjí.rf.*
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dão • outros. Arena éa Gua*
nabara. Estréia ainda «ste mês.
ÂMÒR 

"í 
SEXO - ComédTã dí

Paulo de Maçjalhães, com dÍreq.rio
.ie Fcneion Paul. Nc elenco, Fer-
ri-indo Reski, Ida Glauss e Maria
Helena Kropf. Estréia 13 de no-
vembro, no Teatro da ABI.

VERÃO — Comédia poética do
jcvem -francês Rcmain Weingar-
len. Dois adolescentes e dois ga-
tos vivem numa casa de campo.

Com Sérgio Viot.i, Helena
Inês, Heleno Prer.tes, Dorival
Carper. Dir. Martim Gonçalves e
cenários e fiçiurinos de Hélio
Echbauer. Estréia dia 3 de no-
vembro.

A FALSA CRIADA - Comédia de
Marivaux, numa produção do
Teatro Corisca de Arie. Direção
de Antônio Pedro; corn Cláudio
Marzo, Battv Faria, José de Frei-
fas e lolanda Cardcso. Carioca.
— Estréia em novembro.

REVISTAS

MUSICAIS
A FINA FLOR DO SAMBA -
Show de samba popular, orçinni-
rado por Sérgio Cabral e Teresa
Araflão. Com elementos das Es*
cola. de Samba Mangueira, Impe-
rio Serrano, Portela e Salgueiro.
Opinião ~ segundas-feiras. ?lh.
COMIGO ME DESAVIM _ Shcw*
musica! estrelando a cantora Ma-
ria Qetânia, com a presença d_
Rosinhn de Valença e do Terra
Trio. Roteiro de Isabel Câmara.
cem textos de Sá de Miranda,
Brecht, Fernando Pe:soa, Clarice
Liipector t outros. Dir. de Fauzi
Ariip. Miguel lomos, Rus Mtguo]
Lemos, 51 (56-1954); 21h30m;
vesp. dom., 18h,

VESPERAL DE MÚSICA BRASILET.
RA — Todcs os sábados, às 17h,
no Teatro Carioca de Arla — Rua
Senador Vergueiro, 238, rede de
samba, debates, compositores e
cantores da nova {jeraçõo da
música popular.
jÜCA CHAVES - últimos d.a"s
das triunfais apresentações do
monestro!. Bolso, Rua Janc.Adeir._s,
28 (27-3122;,- diàriamenle, às 21h
30h; sáb., 21h e 22h30m c dom.,
IBh e 21h.

"SHOW"
-LEN DE LIMA, GILDA VALENÇA
E JOAQUIM PEREIRA - Lisboa _
Noito. — Rua Cinco de Julho, 305.
Couv.M: NCrS 2,50.

ANTÔNIO MESTRE E MARIA TE-
RESA - No Fado - Show - Rua
Barão de Ipanema, 296, Telefone
36-2026. - Couvort: NCrS 2,50.

DICK E MARY MARVELl - Mági-
cos — Adega de Évora. — Show
com Maria da Graça e Sebastião
Robalinho. Couv.rt: NCrS 1,60 -
Fechado à. sesundas*felras. — Rua
Santa Clara, 2*92. Tel.: 37-1210.

RIO lt PEREIRA - Direcáo de
Harolc* *_.orta, com É!cn de Lima,
IrmSs Marinho e Jonas Moura —
Golden Room do Copacabana Pa-
lace. Couvert: NCrS 12,00. Sáb.
e dom.: NCrS 15,00.

.CANECÃO.—- Cerv.cÍan'a..com ca*
pacldaae para duas rril pessoas.
Shows contínuos. Na entr. -Ja do
Túnel Novo. Consumação NCrS ,
10,00. Couvert: NCrS 1,50.

DÉÜ7T LÕÜCA EM HOLrYWÕÕD
Produção de Carlos Machado,

com Líli.in Fernando., Juju, Rogé-
ria, Nestor de Montemar e outros.
Fred's — Av. Atlântica. Consuma-
ção NCrS 12,00.

WAIESKA — Cantora de música
romântica — violão de Josemír. —
PUB - Rua Antônio Vieira, 17-B

Leme.

jeãn*píe"rre - LTcTTíiTTT^
Barata R'beiro. Sem consumrção
c couvert,

RELATÓRIO KÍNSEY - Direção de
Mqurice Veneau, cem Leina Kres-
pi, Gracindo Júnior e ítalo Rr-s-
si. Rui Bar Bossa — Rua Rodoiío
Dantas.

MUSICA
SILVIO A. MERHY - Debussy,
Scarlatti, Schumann, VÍia-_ôL.o_
- Auditório ICBA — . Hoje
hoie, às 21h.

PAULO O. BOSÍSIO - Recital
de violino — Cecília Meireles,
Hoie, is 21 h.

TRAVIATA - de Verdi - Joio
Caetano (Niterói), hoje, às
2!h.

BENJAMIN B R I T T E 
*N ~E 

PETER
PEARS - Recital de canções -
Ceei lia Meireles, Amanha, às
21 h.

OSB - AAaestro Karabtchewsky,
solista Jan Wljn — Municipal,
sábado, às 16h30m.

PETER GRIMES - de Britten -
Morelebnum, Ratto, Pacheco,
Graciema, Fortes Municipal,
sexta-feira, às 21 h dom. às
16h.

DISCÕtICA PUBLICA DO 
"ÊSTÃ*

DO DA GUANABARA - Música
erudita. Aberta das 9 às 19 ho*
ras — Avenida Alm. Barroso, Bl,
7.° andar.

REPÓRTER JB - 8h30m - 9h30m
I0i)30m - |]h30m - Uh30m -
15h30 - I6h30m - 17h30m _
20h30m - 23h30m - 0h30m.
INFORMATIVO AGRÍCOLA -'
6h30m ¦- de segunda a domingo.
PRIMEIRA CLASSE - 13h05m -
Abertura Namcnsfoier, op. 115, de
Beethoven * Seresta, de Bochino
" Danças d» Galanta, de Kodaly* Vari.içõc* sobre umi Ãria Ale-
ma, de Chopin * Waehet Auf
(Coral da Cantala n.n 140, de
Bach * Bercouse (Luitaby), de
Brshms - 22h05n. — Loonori n.«
3, de Beetiicvc.n ' Concerto para
Piano • Orquestra, de Khalcha-
lurian * Sonata 1, do Fidicinium
Sacro — Profano, dí Biber.

ARTES PLÁSTICAS-
Ã L IC IA RINALDI - Gravura 

" 
7

Galeria Varanda — Rua Xavier da
Silveira, 59 — Diariamente, das
9 ,is n2h.

O NEGÓCIO TÁ SUBINDO - Pro-
dução cie Américo Leal, para o
Teatro Raereio. Sessões continua*.
*. partir das 181.. - Rua Pedro
I. 53.

Oh, QUE DELICIA DE BONECAS
— Show de travesti;, Apresentan-
cio Rogéria. Teatro Rival, Rua Al-
varo Alvim, 33/37 (22-2721); 20h.
e 22li; vesp., quinta e dom., lóh.
"CÕMÍGÕ**T*Nb***BERÍMB 

AU - 
"Re"-

vista com Silva Filho, Nilza Ma-
galhães, Carvalhínho e Spina. Car>
los Gomes. Praça Tiradentes (Tel.
22-7531: 18h, 20h e 22h.

RÁDIO
RADIO JB

LOIO PÉRSIO - Pintura - tô-
nino — Ru,i Barata Ribeiro, 578.
MIR*rÃM"YNÉ_ 

'*-*""Xi!oç,7avúíís* 
-

Galeria Giro — Rua Francisco Sá,
35, sobreloja.

COLETIVÁ***7"BiTb^a,' Duarte, t
Miranda Alves — Gravura — Ga*
leria Santa Rosa — Rua Viscon-
de de Piraiá, 22, das 14h às
24h. Fechada às seg.-feiras.
MADALENA - Pintura - Galeria
Oca — R, dos Jíingadeiros.
l-C.

lICA TERESA - 
*GãjãrÍã~GÍíí3i7

Rua Prudente de Morais, 129 —
Diriamente, das lo às 22h.

JB INFORMA - 7h30m - 12h30m
- I8h30m - 21h30m - lexta,
ás 21 horas e domingo, às lóh
30m.

MARCA DO SUCESSO - 7h25m
- I2h25m _ |8h25m e 21h25m.

LUIZ AZEVEDO - Dezon - AvT
Copacabana, 1 133, loia 12.
iuis carios fígüeírèòò 7
Pintura inçiênua — Porto Velho,
Praia do Arpoador, 65.
CARLOS VERGARA - Pintura, de-
senho e escultura — Petite Ga*
lerio, Praça General CHório, 53
(27-52.06) - Aberta diariamente,
das 15 às 22 horas, exceto aos
domingos.

JUIIO PlÃZÃTT* [lm dos 
*r *

sentantec espanhóis ns IX
nal de São Paulo - IBEU —
Av. Copacabana, 690'2.°.

EILA — Tapeçaria — Domus,
Rua Prudente de Morais, esq.
com Aníbal de Mendonça, em
Ipanema.

pre-
Ble-

ACERVO - Pintura, escultura è
gravura — Ana Letícia, Ana Beüa
Geigcr, Bruno Gíorgi, Antônio
Mnia, Lai__arini, Delamortlca e Ar*
turo Kubota. — Galeria Morada,
Rua Ataulfo de Paiva, 22-B. —
Aberto diriamente, afé às 22 ho*
ras.

YANNIS GAITIS - Representa
te grego na IX Bienal de São
Paulo — Relevo, Av. Copacaba-
m, 252.

GEÕRÒTlÜlTT. Pintur»™"*G*a*.
leria Escada — Av. Gen. San-
Martin, 1 219 (27-4470). - Fe-
chadí aos sábados e domingos.
JE AN BO OLTE - Escul furos -
L'Atelier — Rua Barão de lpe-
nema, 29-A.

ELVIRA DAVI _ ZILLA MÃÍS**"'-
Pintura — Macunaíma — Rua
Araújo Porto Alegre, esquina de
Rua México.

ANTÔNÍÓ""~**A*C"ÕT - Pintura -
Galeria Corredor — Rua das la-
ranjeirar, IM.

DIRCEU OUINTANILHA - Club.
dos Decoradores — Av. Copa-
eabana, I 100, sobreloja.

IX BIENAL DE SÃO PAULÒ**~7
Exposição de artes plásticas de
61 paises, no Parque Ibirapuera,
em São Paulo. Aberta d;à-
riaménte, exceto às segundas-
feiras.

BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA CASTRO ALVES -
Avenida Tre~* de Maio, 23-D —
Tel. 52-9865. Horário: 12 àt 18
horas. Fechada nos sábados.

BIBLIOTECA POPULAR DA PE-
NHA - Ru_ Uranos n.° 1 326 -
(30-6713) - Horário: 12 4i 18
horas. Fechada aos sábados.

BIBLIOTECA NACIONAL - Ave-
nida Rio Branco n. 219 (22-0821)
— Horário: 10 às 22 horas. Pare
o salão de leitura exige-se cartão
cie consulta. Informações na por-
faria.

BIBLIOTECA DO CLUBE DOS DE-
CORADORES - Sobre arte em
gera!. Av. N. Sra, de Copac.iba-
na. 1 103, sala l, aberta diária-
mente no horário de 14h às .3h.

BIBLIOTECA" POPULAR DE BOTA-
FOGO — Rua Farani n.° 3-B —
(26-2445). - Horário 8h30m àl
21 horas. Fechada aos sábados.

BIBLIOTECA POPULAR* DÁ GA** ,
VEA — Praça Santos Dumont, 160,
(27-7614). Horário 8 às 20 ho-
ras, fechada aos sábados.

BIBLIOTECA ESTADUAL - Ave-
nida Presidente V.vgc.., 1 621
(tel. 43-0333). Horário: 8 às 20
hora*. Fechada aos sábados.

BIBLIOTECA POPÜTaR 00 RIO
COMPRIDO - Rua Haddock Lobo
n.° 163 - Telefone: 28-5178 _
Horário; 12 às 21 horas. Fecha-
da aos sábados.

BIBIIOTÍCÃ" Í>ÕPÜLÃR~DÊ COPA.
CABANA — Avenida Copacabana
n.u 702, 3.0 andar. - Telefone:
37-8607. Aberto até às 20 ho-
ras.

BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO DA
FAZENDA - 12.0 índar do Edi-
fício do M. F. - Tel.: 22-3169.

— Horário, 10 às 17h30m. Fecha-
da aos sábados. Especializada em
Direito, Economia e Finanças.

BIBLIOTECA DO FOLCLORE -
Run Pedro lessa, 35 — 6.°, sala
601. — Órgão do Ministério di
Educação (MEC). Aberta diária-
mente das 13h às 18h.

BÍBÜÕTECA DÒ""m1*n'ST_RÍÕ~*DA
EDUCAÇÃO E CULTURA - Es-
pecialibrada em Educação, Cui-
tura e Arte. Horário: diária-
mente das llh às . 8h. -- Rua
da Imprensa n.° 16, A.° andar.

IDELOIM 

PERGUNTE AO JOÃO

' '\ «Üèlpt :§||#«:|| Êjk m

JOHN KENNEDY

ANA MENESES — Guaratincjueiá. — "Onde uma
estudante dorme desde a morte de Kennedy porque o
admirava muito?"

Na Argentina, em San Juan. — Maria Elena
Tcllo, ele. 15 .anos. continua em sono letárgico descic
23-11-1963 após ouvir a notícia. da morte do Presi-
dente Kennedy —, sabendo-se qu-s somente uma vez,
na Sexta-feira Santa de 1964, ela abriu os olhos e
murmurou "Mamãe", para logo voltar a dormir. Acre-
ditam os médicos que a jovem sofreu uma lesão ce-
rebral, não tendo sido ainda possível curá-la.

BEETHOVEN

N-I/TON DIAS — Yiló-
ria. — "Que matslro eutn-
peu durante a II Guerra
Mundial continuou regen-
do calmamente uma sin-
fonia de Beelhovcn, cem
aviões nazistas bombar-
deanrto?".

Aconteceu isso com o
grande regente britânico
Sir Malcolm Sargent, fale-
cido há pouco em Londres
com 72 anos. À época das
incursões dos bombardeiros
nazistas na Inglaterra,
Malcolm Sargent diante da
orquestra em um . teatro la
iniciando a Quinta. Sinfo-
nia de Bectlioven quando
as sereias de alarma aniiii-
ciaram o perigo próximo —,
ficando o maestro imper-
turbarei para (batuta em
punhoj dizer o seguinte á
platéia: "Podem sair o.s que
desejarem, mas a orquestra
vai interpretar algo que
Hitler jamais destrui-
rá, que é a música de
Beethoven!"

PENHA/ESCADARIA

FLÁVIO SIQUEIRA —
Leme. — "A escadaria cia
Penha tem afinal :.(i"> dc-
graus ou mais do que i_sti?
A P_nl.il nwmalmciHi'
quantos mil habitantes
(cm?"

A escadaria da Igreja de
Nessa Senhora da Penha
tem 365 degraus contados
ciesde a sede da Irmanda-
cie —, totalizando 439 se
contados os primeiros 74
até o referido local —, sen-
do atualmente a popula-
ção normal da Penha, es-
timada em 340 mil habi-
tames, moradores ein
80 000 casas.

RONDO?<J/
COMUNICAÇÕES

TCLIO CARDOSO —
Piedade — "O Marechal
Rondon vivia quando se
tornou oficialmente o Pa-
trono rias Comunicações
no Exército?"

Rondon havia falecido 5
anos antes. Justamente
cognominado O Marechal
da Paz, é Rondon o Pa-
trono da Arma de Comu-
nicações, na forma do De-
creto n.° 51960, de 26 de
abril de 1963. Faleceu em
1958 o Marechal Cândido
Mariano da Silva Rondon.

JAPÃO/STRADIVARIUS

ISABEL Mi DA GAMA
— Ilha dc Paquctá. —
"Vive mesmo no Japão o
Strariivarius moderno com
mais de 80 anos?"

Chama-se Kitnp a c h i
Miyamoto e tem 88 anos
de idade o fitradlvarius
do Japão, que forneceu
violinos a mestres profis-
sionais (MischaElman) co-
mo a violinistas diletantes
(Albert Einsteiu). havendo
Miyamoto recebido do Go-
vêrno japonês a Ordem do
Tesouro Sagrado por ter
fabricado (em mais de 50
anos) inúmeros instrumen-
tes de cordas elogiados
cm todo o mundo —. sa-
bendo-se que, antes de ser
famoso produtor rie vieli-
nos. Miyamoto teve começo
bem humilde, em 1897,
servindo de maricireiro na
Fábrica de Instrumentos
Yamaha, então fundada.

FERIADO/BILHÕES

IVA RAMOS — Laran-
.letras. — "Uni novo cálculo
oficial referente ao pre-
juízo de cada. feriado

estabeleceu cm quan-
tos bilhões tlc cruzeiros an-
ticos esse prejuízo atual-
mente?".

Segundo levantamento
apresentado em setembro
último á Câmara tios
Deputados pelo Ministro
da Indústria e do Comer-
cio. General Edmundo de
.Macedo Soares, custa 24
milhões de cruzeiros novos
(24 bilhões de cruzeiros
antigos) a paralisação de
apenas um dia de trabalho
no Brasil em feriados cl-
vicos ou religiosos.

RACIONALIZAR

PEDRO M. GARCIA —
Teresópolis — "E possível
saber quando se introdu-
ziu na psicologia o termo
racionalização designando
o ato de arranjar razões?"

Foi o psicanalista Er-
nest Jones — autor de
Tratado Teórico c Prático
dc Psicanálise — que pro-
pós o termo racionalização
para designar o processo
mediante o qual o pacien-
te arranja razões para os
seus atos que têm causa-
lidade puramente afetiva
c, muita vez, inconfessá-
ve! —, eqüivalendo racb-
nalização ao raciocínio
de justificação.

OSTRACISMO

RUI BRASCHER — Lc-
me — "Quando Pcricles
na Grécia instituiu o os-
tracismo?"

Na Antiga Grécia o os-
tracismo foi instituído por
Clistenes, um dos pais da
Democracia. Estadista e
legislador ateniense. Clís-
tenes deu substância às
leis de Sólon e, entre ou-
trás medidas, criou o os-
tracismo — que fixava em
C mil o total mínimo tle
votos pnra efetivar a pena
em enda caso.

MELHORIA

CLÁUDIO ALVES —
Belo Horizonte — ",\
Constituição federal de
1967 manteve o instituto
de contribuição de melho-
na?"

Sim —. tendo a conlri-
buição dc melhoria como
fato gerador o acréscimo
do valor. do imóvel loca-
lizado nas áreas beneficia-
das por obras públicas. —
Enquanto na Constituição
brasileira rie 1946 a con-
tribuição de melhoria era
prevista no Artigo 30 —
inciso I —, na Carta de
67 ela é estabelecida no
Artigo 19, inciso III.

CRIMINALÍSTICA

RAUL PINHEIRO —
Engenho Novo — "A Cri-
minalístiea subordina-se ã
Criminolpgia, ou dá-se o
contrário?"

Embora não lenha sua
conceituação bem defini-
da, a Criminalística é par-
te da Criminologia na es-
sencialidade da prova ju-
dicial. compreendendo: a
pesquisa e coleta, a con-
servação e o exame dos
vestígios, a prova objeti-
va. ou material no campo
da teoria dos fatos pro-
cessuais, combatendo ci-
entificamente o crime nas
várias formas.
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¦_ | Modem Jazz - NINO GIOVANETTI

g S Dança Infantil - LIU PEREIRA

ei Avenida Copacabana, 928 — Cobertura

c. Inscrições abertas diariamente das 8 às 20 hora*
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DECOR
ADELINA ALCÂNTARA

' TAPEÇARIAS

(em exposição de 12 a 31 do corrente)

Rua Toneleros, 356 — Tnl.: 37-5917 — Guanabara
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AS MIL

O COMPOSITOR
Britten nasceu em Lowestojt, Suffolk, em 22 âe no-

venibro de 1913. Enquanto freqüentava a Gresham's
School em Holt. aproveitava as férias escolares para
estudar música com o compositor Frank Bridç/e, cujos
conselhos e amizade continuou a prezar muito, até a
morte do professor. Muito jovem ainda, Britten ma-
triculou-se- no Royul College of Music, onde estudou
com Jòhn Irelanã e Arthur Benjamin. Ao deixar o
estabelecimento, em 1933, começou imediatamente a
firmar o seu prestigio'como compositor.

Dc 1939 a 1942, Britten permaneceu nos Estados
Unidos, onde compôs varias obras, entre as quais os
Sonetos de Miguel Angeio, escritos especialmente para
Peter Pears. A colaboração entre Britten e Pears foi
sempre muito ativa: os dois deram, juntos, inúmero.-,
recitais, e o cantor desempenhou papéis principais na
maioria das óperas, de Britten.

Em 1945, a estréia da ópera Peter Grimes, no Tea-
tro Sadler's Wells de Londres, representou um enor-
vic sucesso, e foi seguida de montagens em inúmeros
paises. No Rio, a ópera será apresentada pela primei-
ra vez depois de amanhã, dia 27. no Teatro Municipal.
O libreto de Peter Grimes já foi traduzido para mais
de 12 línguas. Seguiram-se The Rape of Lucretia (O
Rapto de Lucrécia), a ópera cômica Albert Herring,
uma nova versão de The Beggar's Opera (A ópera dos
Mendigos) e The Turn of the Screw (A Megera Do-
mada), esta lançada em 1954 no Festival de Veneza.
Todas estas últimas obras foram escritas para o Eng-
lish Opera Group que Britten fundou em 1946 junto
com um grupo ãe amigos (entre os quais Joan Cross,
John Piper e Peter Pears). Uma das obras mais po-
piãares ãe Britten é o divertimento para crianças
Letfs Make an Opera (Vamos Fazer uma ópera). O
compositor está muito empenhado em despertar o in-
terêsse dos jovens pela música séria, e as suas va-
riações sobre um tema ãe Purcell intituladas Young
Ferson's Guide to Orche.stra (Guia do Jovem à Or-
questra) vêm sendo freqüentemente executadas por
orquestras do mundo inteiro. Uma obra mais recente.
Noye's Fludde (O Dilúvio), lançada em 1959, foi es-
crita com vistas à inclusão de cantores infantis no
elenco.

! Entre as obras corais ãe Britten merecem áesta-
que a cantata St. Nicholas, Rejoice in the Lamb, A
Ceremony of Carols, A Boy Was Bom, Cantata Aca-
dêmica e Cantata Misericordium; e entre as obras or-
questrais, concertos para piano e orquestra, para
violino e orquestra, e a Spring Symphony (Sinfonia
da Primavera) executada pela primeira vez no Fes-
tival da Holanda de 1949. Além de ciclos ãe canções
de sua própria autoria, cujo número ascende a mais
de ãe«_ Britten fêtc arranjos para. inúmeras canções
populares. A sua sexta ópera, Biily Budd. foi produ-
r.ida no Convent Garden em 1951. Uma outra obra.
Gloriana, foi apresentada como uma homenagem à
Rainha Elizabeth I! por pc'asiãò da súa coroe.eãa. A
nona ópera dê Briiitn, A MlcUirmmer Nighfs Dreàm
.(Sonho dt ama Noit« de Verão), teve a sua primeira
aprtsêntação no Festival dc Aldeburgh em junho de
ISSO, « agi fevereiro cs 1961 foi encenada no Convent.

__ Benjamin Britten e Peter Pears, em Aldeburgh

Garden, com direção âe Sir John Gielguã e sob a ra-
gência ãe Georg Solti. Entre as obras mais recentes
encontram-se: o War Requiem. escrito para celebrar
a nova consagração ãa Catedral ãe Coventry em 1962;
uma Sinfonia para Violoncelo, composta especialmen-
te para o celista russo Rostropovitch (1963); e as
duas parábolas sacras, Curlew River (1964) e The
Burning Fiery Furnace (1966).

Britten reside até hoje na sua região natal ão Con-
daáo âe Suffolk, onâe fundou, ém 194S, o Festival de
Aldeburgh, que representa atualmente um aconteci-
mento artístico âe grande interesse. Em 1953, Britten
recebeu o título âe Companion of Honour, c cm 1965
foi disiinguiáo com a Ordem do Mérito.

O SOLISTA
Peter Pears começou a cantar muito jovem ain-

ãa, quando, .para o grande espanto da sua familia,
pediu para ingressar no Coro ãa Catedral âe Salis-
bury. Um pouco mais tarde, no Lancing College, a
sua perícia como pianista, na execução áo Quinteto
de Schumann, foi tão apreciada que estimulou seus
colegas a criar a Orquestra da Escola. Depois de pas-
sar um curto periodo de Hertford College, em Oxford,
onâe desempenhava as junções âe organista, Peter
Pears retornou à escola onâe havia iniciaâo seus es-
iuâos, mas âesta vez como professor, lecionando toda
uma série de matérias, âesáe Grego até Educação
Através dos Jogos. As aulas de canto que começou a
tomar nessa época proporcionaram-lhe a sua primei-
ra experiência operística, no Royal College of Music,
onâe apareceu no palco depois de apenas quatro au-
las, cantando o papel ão Duque em Rigoletto.

Depois âe um períoão âe trabalho com os BBC
Singers, e âe um outro com os Neto English Singers,
com os quais visitou ãuas vezes os Estados Unidos,
Pears ingressou no Coro ãe Glynâeboume. Foi nessa
época que encontrou Benjamin Britten, com quem
voltou a visitar os Estados Unidos, numa tournée de
recitais. De volta à Inglaterra, foi contratado pela
companhia ão Saâlefs Wells, e em 1945 criou o pa-
pel-titulo ãa ópera Peter Grimes, âe Britten: Desde
então, Britten escreveu especialmente para Pears na-
da menos âe dez papéis principais em óperas, sete
ciclos de canções e três cânticos, além âe várias ou-
iras obras, tais como a Sinfonia da Primavera, as
cantatas St. Nicholas, Acadêmica e Misericordium, e
ainâa o War Requiem.

Peter Pears tem também no seu repertório vá-
rios outros papéis âe tenor lírico, mas as suas ativi-
âaâes não se restringem à ópera. Sua interpretação
de lieder alemães, com Britten ao piano, tem sido
entusiàsticamente aplaudida pelo mundo afora, e um
comentarista londrino o definiu recentemente como••o arcanjo dos Evangelistas". Outra faceta da sua ar-
tc é a sua interpretação ãe música elisabetiana, uo
laâo do guitarrista Julian Bream. Pelos bons serviços
prestados à música, Peter Pears recebeu o titulo de
Commander of the British Empire.

BRITTEN
A Sala Cecília Meireles viverá

amanhã, às 21 horas, uma noite im-
portante: um dos maiores composi-
tores do mundo, Benjamin Britten,
estará ao piano para acompanhar o
tenor Peter Pears em recital que in-
clui canções de Henry Purcell, Ro-
bert Schumann e do próprio Britten.

Aos 53 anos de idade, o inglês
Benjamin Britten, além da sua fama
internacional como compositor, é
também considerado um grande re-
gente e um executante magistral, in-
clusive de músicas alheias. Como pia-
nista, apresenta-se regularmente no
festival que êle próprio criou, em Ai-
deburgh, Inglaterra. Sua interpreta-
ção de Die Winterreise, de Schubert,
com seu amigo Peter Pears, soa a
cada vez como se èle estivesse par-
ticipando do processo de criação.

MÚSICO PRÁTICO

Poucos compositores são tão práti-
cos — e não surpreende que, prolífico
como é, êle ache impossível compor
sem uma ocasião especifica e exe-
cutantes específicos em mente. Seu
War Requiem foi especificamente
composto para a consagração da no-
va Catedral de Coventry, em 1962.
Meses depois, em 1963, a Cruz Ver-
melha Internacional pediu-lhe que
escrevesse uma obra para as come-
moraçôes de seu centenário, em Ge-
nebra, e êle respondeu com a Crm-
tata Misericordium, versão em latim
da parábola da Boa Samaritana.

Como no War Requiem, as vozes
de Peter Pears e Dietrich Fischer-
Dieskau estiveram especialmente em
sua mente. Por isso, em grande grau,
a cantata em latim ecoa de uma for-
ma concentrada a mensagem do War
Requiem.

PRIMEIRO EM ALDEBURGH

A insistência de Britten em es-
crever para executantes e ocasiões
específicas significa também que
quase todas as estréias de suas obras
se realizam, não em Londres, mas no
Festival de Aldeburgh,

Aos executantes, assim como ao
público, agrada a idéia da execução
informal, longe da atmosfera profis-
sional do concert-hall — e é por isso
que Aldeburgh consegue atrair artis-
tas cuja remuneração, normalmente,
impediria sua apresentação fora dos
grandes salões. Acima de tudo, o gè-
nio de Britten prevalece.

m

MÚSICA PARA CRIANÇAS

O Festival de Aldeburgh também
estimulou Britten a escrever música
para crianças. Sua compreensão dos
problemas dos músicos dá-lhe um
poder singular de avaliar suas ne-
cessidades para atender ã infância,
Sua música permanece um desafio,
mas agrada até às crianças, do co-
mêço até o fim. Assim, a ópera para
igreja Noycs Fludde íoi apresentada
inicialmente com coros infantis, e o
festival de 1965 mostrou um dos mais
notáveis exemplos de como Britten
gosta de resolver problemas musicais
práticos — o que êle chama de suas
Gemini Varialions.

Na Hungria, os filhos gêmeos de
seu anfitrião musical haviam-lhe pe-
dido que escrevesse uma obra para
eles. Prometeu-lhes escrevê-la, desde
que lhe mandassem uma carta longa,
em inglês, explicando o que gosta-
riam de tocar. A carta chegou, e éle
então escreveu uma peça apropriada
à combinação de talentos dos dois,
chamando-a de quarteto para dois
solistas. Um dos irmãos tocava flau-
ta, o outro violino, e os dois piano —
de modo que essas Variações e Fuaa
sabre um Tema âe Koãaly fazem en-
genhosamente com que os executantes
mudem de instrumento á medida que
a música avança.

ÓPERAS NÃO CONVENCIONAIS

Por algum milagre — e isso está
na própria raiz do talento de Britten
— tais problemas nunca deixam de
extrair do compositor suas mais no-
táveis e originais idéias. Êle evita es-
crever em forma de sonata. Mesmo a
Sinfonia para Violoncelo foge ao ar-
ranjo convencional. E é interessan-
te notar que depois de haver mos-
trado em sua primeira ópera, Peter
Grimes, um extraordinário domínio
do efeito e da atmosfera teatrais, ê!e
se haja afastado cada vez mais das
convenções líricas. Suas duas últimas
óperas. Curlew River e The Burning
Fiery Furnace, são destinadas a exe-
cução cm igreja.

Este ano. o Festival de Aldeburgh
celebrou a abertura de uma nova ca-
sa de ópera e de um concert-hall. a
oito quilômetros de Aldeburgh. na
povoação de Snape. Britten e Pears
tiveram a brilhante idéia de adaptar
uma cervejaria. Não há de passar
muito tempo para que isso inspire a
Britten novos tipos de obras líricas,

adaptadas ao largo p aberto palco e
a ausência de arco no proscênio.

PARA NOITE DE GALA

Durante esta última temporada,
um dos maiores êxitos de Britten íoi
conseguido não em Aldeburgh, mas
em Londres. O teatro Sadlefs Well
apresentou sua ópera Gloriana, ori-
ginalmente escrita para uma ocasião
de gala. em Covent Garden, ao tem-
po da Coroação da Rainha Elizabeth
II. em 1953.

Essa ópera foi ouvida pela pri-meira vez por uma brilhante assis-
tência de celebridades, que deixou
por completo de compreender o hu-
mano e profundo retrato da primei-
ra Rainha Elizabeth. Foi um fracas-
so. Um dos poucos sofridos por Brit-
ten. Mas aqueles que estudaram a
partitura sentiram desde 1953 que ela
contém uma das melhores músicas li-
ricas de Britten.

UM TOQUE A/1ÃGICO

Se existe um ponto de interroga-
ção a respeito da estatura de Britten
como compositor no mundo, está mais
na escala de suas realizações. Mu
toque é mágico quando se trata&fie
detalhes, de explorar técnicas mui-
cais já bastante usadas de modo qúesoem extremamente novas e origi-
nais. Nenhum outro compositor $já
compôs poesia lírica ing.csa com Mo
assombrosa compreensão do ritmose
do significado das palavras. 3

Contudo, seu afastamento dias
grandes formas — com certas e ób-
vias exceções — poderia ser lançacjo
contra êle. Suas óperas tendem a não
seguir a corrente lírica principal, mas
lida com caracteres não convencio-
nais e relações não convencionais.
Mesmo o War Requiem poderia ser
visto como um alongado ciclo de can-
ções, em vez de uma obra de enver-
gadtira.

Poderá muito bem acontecer que
Britten naturalmente venha a exparí-
dir-se na escolha de formas, à me-
dida que o tempo avançar. Éle ainda
está com 50 e poucos anos de idade
e ainda escreve prolificamente, ape-
sar de todos os seus outros compro-
mlssos. Todavia, mesmo decidindo
que se ajusta melhor às formas con-
cisas, sua mestria tem uma intensi-
dade que lhe garantirá um lugar en-
tre os poucos grandes compositores
deste século.

S^K^Ü^r^B
No recital de Pears, amanhã, Britten ierá o pianista

^ Çrpqui de Gianni Rntto para o cenário de Peter Grinir-.i
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Vitória de Clark dá
campeonato a Huime

O neozelandês Dennys Huline garantiu, ao classifí- Jim Clark, pilotando unia Lotus-Ford, foi o vence-
ear-se em quarto lugar no Grande Prêmio do México, dor, pela terceira vez consecutiva, do Grande Prêmio do
título de Campeão Mundial de 1967, enquanto a Repco México, em Ih59m28s7/10, batendo o recorde da
Brabham, que havia vencido o campeonato de marcas, pista, classificando-se, em segundo lugar, Crhis Amou,
no ano passado, eom Jack Brabham, conseguiu este com Ferrari, em terceiro Jack Brabham e, em quarto,ano, com Hulme, o bicampeonato. Dennys Hulme, ambos com Repco Brabham. (Pág. 4)
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iSíBÍK-"™^ :¦¦.¦. v.v.:.: ,.......... ¦-/ vitória de Dennys Hulme deu o bicampeonato de construtores à Repco Brabhar,
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Jim Clark, vencedor do GP do México, levanta o braço-de DennysHulme, quarto colocado nn prova c novo campeão mundial
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• ÇQfl-ti&SWBOLq 
— A ponte Ilercilio Luz é o símbolo de Florianópolis. Cidade

ysitaite 
Zioje, olrnueí </«.» páginas dc turismo e na qual o viajante vai encontrar, aa<aao de uma natureza exuberante, algumas atrações qac o homem construiu e que se cons-limem em atração para turistas de todo Pais; também nas náginas S e 6 você rai sen.lormar sobre os borunos e preços dos trens de luxo da Central do Brasil, conhecer¦nais uma tradição da Inglaterra — u que obriga os viajantes a dar moedas aos meninos- « .saber quais sao os tesouros ile arte guardados no Museu do Louvrè,

& Salão
Londres (BNS especial para o JORNAL DO BRA-SIL) — O Interceptor, modelo 1968 — o último de umalinha de carros de luxo de alto rendimento da Jensen— está sendo mostrado ao público no Salão do Auto-móvel de Londres, em Earls Court. O carro tem vo-lante servo-assistido como equipamento opcional e con-tara com detalhados melhoramentos na parte interior

que incluem janela traseira aquecida.
Desde o seu lançamento em 1967, o Interceptor

ganhou aceitação internacional graças a seu estilo ele-
gante e engenharia avançada. O seu equipamento pa-drão inclui janelas elèlricamente acionadas, rádio tran-sistorizado com dois alto-falantes, sistemas de aqueci-mento e ventilação termostúticamente controlados, as-sentos totalmente reclináveis e numerosos outros'me-lhoramentos que aumentam o conforto e tornam maiseficiente o trabalho do motorista-

O poderoso motor de 6,3 litros do Interceptor é ex.tremamente suave e proporciona excepcional aceleração.O carro conta com freios a disco em todas as quatro ro-das e amortecedores de choque ajustáveis, manobrados
pelo motorista.
O RELIANT SCIMITAR

Outro carro que será exibido é o Reliant Scimitar,
que pode partir de Londres e chegar a Hamburgo, Ge-nebra ou Zurique sem necessidade de reabastecimento.
Além de um raio de ação excepcional, de 960 quilòme-tros, com um tanque de 21,5 galões de combustível, oScimitar também apresenta excepcional rendimento- omotor desenvolve 119 b.h.p. a 4 750 rotações nor mi-nuto. *

Vendido com volante à direita ou à esquerda, ocarro inclui entre os aspectos de segurança um volanteretratil, fechaduras à prova de choque, e freios a discoservo-assistidos nas rodas dianteiras. Além disso, hásaídas de ar no painel, aparelhagem de aquecimentoe desembaciamento, limpadores de pára-brisa e duas ve-locidades, isqueiro e relógio elétrico.
O HUMBÈR SCEPTRE

O ¦ novo Humber Sceptre. da Rootcs Motors, estátambém fazendo grande sucesso no Salão do Automó-vel de Londres. De linhas sóbrias e elegantes, e interiorluxuoso, espera-se que conquiste não só o mercado
nacional como também o de toda a Europa.

Acionado por uma versão especialmente aperfei-
coada, de carburadores geminados, do conhecido mo-
tor Rootes de 1 725cc, o Sceptre poderá desenvolver avelocidade máxima de 155 quilômetros durante longo
tempo e acelerar de zero a 90 quilômetros em apenas
12 segundos. Dada a alta eficiência do motor, junta,mente com o leve peso da carroçaria, é possível con-seguir um consumo de 48 quilômetros por galão.O interior proporciona conforto individual de ca-deira de braços a quatro pessoas, assentos dianteirosinteiramente reclináveis e uma grande coleção de dis-
positivos de segurança embutidos.

O overdrive em prise e terceira é padrão cm todosos casos, e a transmissão automática pode ser oferecida
cemo exlra-opcional.

Cariocas venceram
II íHallye Nacional

Página 3

Gilberto e Álvaro Acar venceram o Rallyc da Guanabara e receberamcomo prêmio, duas passagens Rio—Roma, além de irdjéus o medalhas
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FAROL PARA SIMCA, AERO-WILLYS E ,IK
— farol Rossi. mmiutil. com espelho retrovisor
para Simca, Aero a JK. Preço: NCr$ 60,00

J.wO S1&ímw* dos
ssóm*£os

São Paulo (Sucursal) — Trazemos mais novi-

dades, nessa semana, em matéria de acessórios, que
o comprador carioca poderá conseguir, em São Pau-

lo, na Avenida Duque dc Caxias, 401.

Caso não haja oportunidade de vir a São Pau-

lo, para lazer .suas compras nas diversas lojas es-

pecializaclas no ramo de acessórios, resta a alter-

nativa de comparar os preços do Rio com os de São

Paulo. Vamos ver as novidades e como anda o mer-

cado das duas cidades.
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ESTRIBO PARA KOMBI — O estribo pnra
a perua Kombi cttsttl NCrS 21,00 o par

!__*
GRADE PARA DKW — Grada rejor-
çuda para DKW, Preço: NCrS U1,00

PARA RURAL E PICK-UP — Grade para
Rural Willys c PichUp. Preço: NCrS 32.00
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BUZINA RURAL. GORDINI, DKW E C1416 — Aro tie buzina
rural por NC$ 25.00. Para Gordini, o preço é de NCrS 25,00. O
aro de buzina DKW custa NCS 25,00, mus até o ano 66, Para a
perua Chevrolet C1416, o aro dc buzina custa NCrS 20,00
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ESPELHO PARA CHEVROLET — Espelho retrovisor, interno,
perua Chevrolet 01416, com suporte tique-taque. Preço: NCrS

para
22,00
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agulho : foi o
primeiro a v>emeer fora W&: m

. y - São Paulo (Sucursal) — Na direção dc sua fábrica de
papel, Blrd Clemente não parece ser o mesmo homem que
pilotou as mais diversas máquinas de competição do Brasil,
nestes quase 20 anos de automobilismo de pistas .O primei-
¦ro piloto de fábrica do País é nervoso, dentro dc uma cal-
ma aparente, e tem um grande orgulho: íoi o primeiro
brasileiro a ganhar — com um carro fabricado pela indús-
tria nacional — uma competição no exterior. Ele mesmo cx-
plica: ''Ganhei defendendo uma marca, uma fábrica e uma
bandeira.''

Isso aconteceu em 19C5, no Autódromo de El Pinar,
quando derrotou grandes ases do automobilismo sul-ame-
ricano, correndo com um Interlagos. Entre o.s derrotados,
o grande volante uruguaio Yôyõ Lepro, numa Alfa-Giulia
GTA, a mesma máquina que venceu o Grande Prêmio Ar-
gentina daquele ano. Bird Clemente acrescenta aluna:

Não gosto de personificar minhas vitórias. Embora
as duas melhores tenham sido as do Uruguai, havia uma
equipe por trás de tudo isso. Corri com um Interlagos e
com um protótipo Willys 1 300, nas duas provas de El Pi-
nar. Porém, queni conseguiu esses feitos foi a equipe tócin:
mecânicos, cronometristas e a própria imprensa.

FÓRMULA VÊ 15 ATRASO ,

Bird Clemente é totalmente contra as corridas clc Fórmu-
Ia "Vè, vendo nisso um retrocesso do automobilismo brasi-
leiro.

fi muito triste ver o Wilson Pittipaldi Júnior, um
dos maiores corredores do Brasil, atrás de uma meia-dúzia
de pilotos medíocres, justamente pela falta de potência da
máquina, nos últimos ãOO Quilômetros dc Interlagos. Se os
carros fossem mais possantes, éle estaria entre os vence-
dores.

O pilôío da Willys náo se conforma com o fato, ges-
ticulando e argumentando contra as corridas de Fórmulas
Vê. Segundo éle, o bom piloto se conhece nas curvas, "uns
íreinm um pouco antes, outros depois, e os melhores apenas
controlam seus carros, passando direto".

VOLTA AO PASSADO

Bird Clemente começou a correr nas Mi! Milhas de
Interlagos de 1958, formando dupla com Luis Pereira Bue-
no, com quem até hoje está no Departamento de Provas cin
Willy, aliás os únicos pilotos de fábrica atualmente no
Brasil.

Nessa primeira prova de Bird Clemente-Luis Pereira
Bueno, o Fiat quebrou e ambos foram afastados da Mil
Milhas. Depois disso, começou a carreira de Bird Clemente.

Entrou para a equipe da Vemag, a primeira organizada
no País e a única àquela época. Depois, passou pnra a
Simca, também como piloto de fábrica, retornando â Vemag
tempos depois.

A MAIOR EQUIPE

Bird Clemente gosta de falar da equipe da Willy da
qual participou como um dos expoentes, e cita nomes:

Cristhiam Heims, Ciro Caires, Mário César Camar-
go, Eugênio Martins — eram alguns deles, fi bom também
destacar que os maiores pilotos de nossas pistas, hoje, sai-
ram daquela equipe: Wilson Fittipaldi, Carol Figueiredo,
Carlos Pace (Moco), Chico Lameiráo, Emerson Fittipaldi
e Terra Smith.

Os melhores de nossas pistas ê uma pergunta que não
quer responder, mas acaba deixando entrever o.s nomes de
Wilson Fitlipaldi Jr., Luisinho Pereira Bueno e Jaime Silva,
este último como um grande íundlsta.

Para Bird Clemente o automobilismo é um esporte onde
há muitos injustiçados — e. por isto, "não quer cometer
mais injustiças".

BIRD NA TV

Depois de ficar muito tempo afastado das pistas, preso
por um contrato na Willys, e tendo esta fábrica parado
as atividades, temporariamente, de seu Departamento de
Competição, Bird Clemente foi convidado pelo Canal 4, de
São Paulo, para fazer um programa de minicampeões, onde
as crianças cempetem com tico-ticos e pequenos Karts. re-
cebendo premios — e se entusiasmando, de certa forma,
pelo futuro automobilismo,

Para competir no programa de Bird Clemente o garô-
to adquire um macacão de piloto, com o nome do grande
volante, o parte para a briga — que, segundo êle, é das
maiores.

Casado com Marise Caires Clemente, irmã do volante
Ciro Caires. Bird Clemente tem uma filha de três anos,
Cátia, que divide, com a Willys e sua fábrica, as preferên-
cias do piloto.

Antes de se despedir, promete voltar às pistas dentro
em breve, cm novos projetos da Willys, que ainda sáo se-
gredos:

Olha, pode dizer que eu acho a Fórmula Vé uma 11-
mitação para o bom volante e nada de ir correr na Europa.
A Europa não presta para corridas. O futuro está aqui,
pode estar ceno.
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<•¦ as vitórias em El Pinar não
illys

Bird acha qw
fnram só ãêle e sim de toda a equipa If

TRIUMPH
ATRAÇÃO
EM PARIS
Podendo desenvolver 150

H.P., a 5 500 rotações por mi-
mito. o Triumph constituiu,
se numa das principais atra-
ções do último Salão da
Paris. O carro, conversível,
de dois lugares, alimentado

por injeção direta é equi-

pado corn um motor de
2 498 centímetros cúbicos e

freios a disco tias rod».
dianteiras, fíois carburado-
res e uma caixa de quatro
marchas, sincronizadas, dãn
uo novo modelo Triumph
uma velocidade máxima de
125 milhas por hora.

'si

Rio — São M*aulo: 16
mil carros por dia

Carros americanos
voltam a fabrica

DENTADURjl DE BAIANO — O nome é iste mesmo.
O preço c NCrS 7.00 c só serve para Volks: .'Há, tam-
bem, o protetor de tapete para o Vollíswagch a NCS 14,00

Washington (UPI-JB) — A maioria cia
produção inicial de quatro tipos de carros
de fabricação americana e um de fabri-
cação alemã voltou às fábricas para ins*
peção e conserto de possíveis defeitos de
segurança.

Os carros são os seguintes: Dodge, Ply-
lhouth, Chrysler, Lincoln e Volkswagen.

A maioria dos carros foi reconduzida
às fábricas antes de ser vendida, de acôr-
do com as informações prestadas pelas
companhias interessadas, perante o De-
partamento Nacional de Segurança do Trá-
fego. A maioria será consertada, se assim
íôr necessário, antes de ser posta à venda.

O Mercedes-Benz 600, um carro super-
! luxuoso, que custa 25 mil dólares, também

foi recentemente relacionado pelo Depar-
tamento como apresentando defeitos de fa.
bricação.

A Mercedes-Benz comunicou ao Govêr-
no americano que 197 dos carros vendidos
nos Estados Unidos terão que trocar uma
engrenagem, a fim de evitar a possibili-
dade de uni descontrole na direção.

O número de carros recolhidos este ano,
por medida de segurança, atingiu um to-
tal superior a dois milhões, computados,
neste total, os 28 683 carros, modelo 1963,
cuja fabricação se iniciou no fim do verão.

Os últimos carros, modelo 1967, a se-
rem recolhidos são de fabricação da Ford
Motor Co. que, segunda-feira, solicitou aos
78 000 proprietários do Mustang quo levas-
sem seus carros à fábrica, para consertar
um defeito que poderia deixar o motorista
com a direção solta em suas mãos.

No mesmo dia, a General Motors pe-
diu aos proprietários de 5 415 caminhões
de sua fabricação que os levassem aos seus
distribuidores, para trocar duas peças do

chassi, que poderiam rebentar, provocando
perda de direção e de controle dos freios.

A lei de segurança do tráfego obriga
a todos os fabricantes a fazer uma comu-
nicação às autoridades governamentais de
quaisquer riscos à segurança dos carros.

Quinze mil Volkswagens, modelo 1968,
estão sendo inspecionados em conseqüên-
cia de defeitos que poderão resultar em
perda de corrente elétrica e, ainda, afrou-
xamento ou perda das rodas traseiras.

Foram descobertos defeitos nos faróis
de 2 712 Dodges Chargers.

Problemas de direção, perda de cor-
rente elétrica, aceleradores que prendem,
perda de potência do motor, são defeitos
encontrados em mais de 800 Plymouths
Barracudas, Valiants, Belvederes, Dodges
Darts e Chryslers.

A International Harvester comunicou
ao Departamento de Segurança de Tráfe-
go que está inspecionando 69 038 cami-
nhões, fabricados de 1961 a 1967, devido a
possíveis defeitos de direção.

¦ Mais 70 064 caminhões Harvester, mo-
delos 1966 e 1967, estão sendo examinados
em conseqüência de defeitos nos freios.

Um porta-voz do Departamento de Se-
gurança do Tráfego declarou que os fabri-
cantes têm prestado valiosa colaboração,
comunicando às autoridades a existência
de possíveis defeitos nos carros de sua fa-
bricação. Tanto isso é verdade que a úni-
ca ordem de recolhimento para inspeção,
não determinada pelos fabricantes, foi
aquela referente a 85 mil Mercurys Gougar,
introduzidos no mercado no ano passado.

Tal ordem resultou de uma queixa de
um proprietário a respeito de um defeito
mecânico que fazia com que os faróis,
quando acesos, permanecessem escondidos.

A Rodovia Presidente Dutra,
formada pelas BR,s 116 e 462,
que une as duas mais impor-
tantes cidades brasileiras -
Rio de Janeiro e São Paulo
— c considerada a principal
ligação rodoviária do País. Com
404 quilômetros de extensão,
absorva um tráfego de mais
de 16 mil veículos diários, en-
tre Parada de Lucas, no Rio,
e Vila Maria, em São Paulo-

Até pouco tempo, a Presi-
dente Dutra só dispunha de
uma pista de rolamento na
maior parte de seu percurso,
tendo, porém, na saida de cada
uma das cidades que liga, tre-
chos de pista dupla, sendo 46
quilômetros a partir do Rio e
170 quilômetros a partir de
São Paulo. Por injunção do
próprio desenvolvimento tor-
nou-se necessária a comple-
mentação de sua duplicação,
que já está praticamente pron-
ta e deverá ser oficialmente
inaugurada no próximo dia 15
de novembro.

ESTRADA DO PROGRESSO

Se a Rodovia Presidente Du-
tra é considerada como a prin-
cipal ligação rodoviária do
Pais, pode-se dizer também
que é a estrada do progresso,
dada a sua importância no
desenvolvimento sócio-econô-
mico da Região Sul do Brasil.
Construída nos mais altos pa-
drões da moderna engenharia
rodoviária, a Presidente Dutra,
também conhecida por Estrada
Rio—São Paulo, com a dupli-
cação das pistas terá 94 obras
de arte especiais — 51 pontes e
43 viadutos —, sendo que 26
viadutos já estão prontos e os
17 restantes em construção.

De acordo com o projeto de
construção da nova pista, pre-
vê-se que até 1969, a Presiden-
te Dutra tenha totalmente con-
cluídos seus 43 viadutos e tre-
vos, tornando-se assim a pri-
meira grande estrada brasilei-

,ra a possuir pista livre, com
pouquíssimos cruzamentos em
nível.

CUSTO DAS OBRAS

O valor global de obras na
Rodovia Presidente Dutra foi
orçado em NCrS 166 milhões e
já foram dispendidos NCrS 140
milhões, referentes à execução
das obras de duplicação numa
extensão de 404 quilômetros,
além de outras obras de res-
tauração em 334 quilômetros
da pista velha.

O financiamento para a cons-
trução da nova pista foi feito
através de um acordo firmado
com a USAID num valor total
de NCrS 74 500 000.00 (setenta
e quatro milhões e quinhentos
mil cruzeiros novos) entregues
ao DNER e pagos aos emprei-

teiros. Os outros recursos ío-
ram do próprio orçamento do
DNER.

Embora os trabalhos de du-
plicação já tivessem sido ini-
ciados há anos, data de janeiro
de 1964 a intensificação dos tra-
balhos, apesar de a maior con-
centração de recursos ter se
efetuado nos anos de 1966 e
1967, principalmente nos últi-
mos seis meses, quando o Mi-
nistério dos Transportes e o
DNER começaram a empreen-
der o aceleramento das obras.

A TÉCNICA APURADA

Considerada a oura que se
utilizou da maior concentra-
ção de máquinas da América
do Sul, a duplicação da Rodo-
via Presidente Dutra contou
com a participação de uma
equipe técnica de 25 engenhei-
ros, do DNER e contratos; 20
engenheiras das firmas de
execução do pavimento; 60
técnicos do DNER, entre eles
topógrafos, fiscais, laborato-
ristas, e 40 outros elementos
de nível médio das firmas con-
tratantes, além de 5 mil ope-
rários.

O pavimento, cujo gasto to-
tal de asfalto foi de 87 200 to-
neladas, foi calculado para
uma vida útil de 20 anos e se
compõe de reforço, sub-base e
base de materiais selecionados,
com uma espessura de 80cm
aproximadamente e revesti-
mento de concreto asfáltico de
12,5cm de espessura. Foram to-
madas, medidas especiais para
a contenção de taludes dos
cortes e dos aterras, assim como
para os acostamentos, que fo-
ram todos pavimentados com
capacidade de suporte quase
igual à da pista de rolamen-
to.

A duplicação das BRs 116 e
462 obedeceu a tôdas as de-
terminações do DNER e pela
primeira vez se construiu uma
rodovia de grande extensão
com três capas de asfalto com
5cm cada uma, o que propicia-
rá um uso de 20 anos, mesmo
com intenso tráfego pesado.
Cada pista tem 7 metros de
largura, 2,5 metros de acosta-
mentos e canteiros laterais de
largura variável.

MAIOR IMPORTÂNCIA

Para se ter uma idéia da
importância da Rodovia Presi-
dente Dutra para a economia
nacional, basta dizer que cêr-
ca de 70c.r das indústrias bra-
sileiras estão localizadas na
área de influência da estrada,
ressaltando em São Paulo o
maior parque industrial da
América Latina.

Além dos serviçcs normais de
segurança, realizados pela Pa-

trulha Rodoviária Federal, a
Presidente Dutra conta com o
primeiro serviço de socorro ur-
gente, existente numa estrada
brasileira. Tal serviço, que o
DNER oferece aos usuários da
rodovia, dispõe de moderno
equipamento radiofônico (Sis-
tema VHF — Very High Fre-

quency) e cabem aos próprios pa-
trulheiros as primeiras provi-
dencias do atendimento do so-
corro de emergência no local,
passando em seguida para a
rede hospitalar. Dessa rede do
hospitais fazem parte as Casas
de Saúde de Nova Iguaçu. Pt-
rai, Barra Mansa, Resende,
Cruzeiro, Guaratingustá, Tau-
bate e São José dos Campos.

SERRA DAS ARARAS

Em janeiro de 1967. violento
temporal destruiu pareialmen-
te um trecho de 8 quilômetros,
já construídos, da duplicação
da pista, ocasionando a inter-
rupção do tráfego no local, por
um período de dois meses. A ai-
tura de chuva atingiu a 275
milímetros em apenas 3 horas,
o que constitui um dos maio-
res índices já registrados em
todo o mundo. Na desobstrução
do trecho foram removidos
mais de 500 mil metros cúbicas
de terra e foi necessária a cons-
trução de 32 obras de arte es-
peciais, entre pontes, viadutos,
muros de concreto ciclópico o
concreto armado, além de cor-
tinas ancoradas, numa exten-
são de 1 800 metros.

O custo aproximado da re-
construção do trecho é de NCrS
12 milhões e sua conclusão sa
efetivará no tempo determina-
do pnra a inauguração da pista
completa entre Rio-São Paulo.

RESTAURAÇÕES
NA PISTA VELHA

Logo na saída do Rio de Ja-
neiro, onde já havia 45 km de
pista dupla, o DNER realizou a
restauração completa do pavi- '

mento local, por ter esse pavi-
mento atingido o limite máximo ¦
de sua vida útil.

O pavimento dêsse trecho era i
constituído de placas de con-
creto e cimento e, agora, foi
substituído por um pavimento
flexível dimensionado para su-
portar o pesado e intenso trá-
íego, que, segundo as últimas
estatísticas, atinge a. 22 mil vei- 

"_

culos por dia. _
O novo pavimento é consti- •¦

tuido de uma camada de maça-
dnme hidráulico de 15 cm de es-
pessura, uma outra de maça-
dam? betumineso da mesma es-
pessura, uma camada de biiuler
de 5 cm e um revestimento, ti-
po concreto asfáltico. de 5 cm.
Tudo isso. apoiado sobre as an- .
tigas placas de concreto, redu- ¦
zidrts mecanicamente a frag-
mentos cie, no máximo, 600 cm2_
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£_,'() de errado está acontecendo
A Associação Carioca dos Volantes

cie Competição mandou-me um comu-
nicaclo que, creio eu, foi mandado a
Iodos os jornais, dando conta de alç/u-
mas resoluções tomadas em sua reu-
nião de segunda-feira à noite.

O comunicado é êste: A Associa-
cão Carioca dos Volantes de Competi-
ção, findo em vista a realização de
uma prova automobilística destinada
unicamente a estreantes e estagiários,
marcada para o dia 29 de outubro,
vem. através deste comunicado tornar
público que:

1- desaprova totalmente a realiza-
ção dessa competição;

2. está ciente de que a prova para a
qual não haverá prêmios em dinheiro
tem fundamentos puramente políticos
no tocante ao contrato que o patroci-
nador mantém com o Automóvel Chi-
me da Guanabara no sentido da obri-
G<ttoriedade da realização de, pelo me-
nos, uma prova por mês, sem a qual a
verba, de NCrS 10 000 destinada aos
prêmios não é liberada;

3. legalmente nada pode jazer
contra a competição e a realização da
mesma;

4. não tomará a Associação Cario-
ca dos Volantes de Competição medi-
das contra os que participarem da
competição, mostrando com isso a sua
intenção honesta ãe agir dentro da
Lei e do espirito da Lei Desportiva;

5. nenhum dos seus associados lo-
mura parte nessa prova.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de-
1967 — a> Bob Sharp — Vice-Prcsi-
dente, e Júlio César Rodrigues Vieira,
Secretário.

Esta, senhores, é a integra do comu-
nicado distribuído à imprensa pela
ACVC.

Não vou aqui entrar em. comenta-
rios a respeito para não dizerem de-
pois que em vez de ajudar estou atra-
pautando o automobilismo nacional.

Na semana passada publiquei aqui
mesmo um comentário sobre os resul-
tados da última assembléia da FIA e
disse que o nosso automobilismo havia
voltado à estaca zero.

Hoje, por essa demonstração, refor-
ço a minha opinião de que será muito
difícil, do jeito como as coisas estão
caminhando, levar o automobilismo
brasileiro a uma situação de destaque.

Que existe alguma coisa dc muito
errado existe, do contrário não have-
ria necessidade desse comunicado dos
volantes.

Que é realmente muito esquisito
que se realize apenas uma prova para
estagiários e estreantes e se deixe de
lado os pilotos lá isso ninguém pode
contestar.

O julgamento, porém, vatnos deixar
por conta de cada leitor.

WSÊMÍWSW^K
Cad. de Aulomóvols - Jornal do Brasil, ..Meira, 25-10-67 — 3

IX Mit Milhas só
nui em de&emhro

São Paulo (Sucursal)
A IX Mil Milhas Brasilei-
ras, competição automo-
Mística marcada para o
dia 18 próximo, foi trans-
ferida para o dia 2 de de-
zembro, devido às obras
de recapeamento da pis-
ta de asfalto de Interla-
gos, que começaram na
segunda-feira passada.

O prazo para o término
das obras de recapeamen-
to é de 60 dias, mas, se-
gundo informações do
engenheiro da firma
construtora responsável
pelas obras, Sr. Eduardo
Picarelli Neto, até o dia
25 de novembro o auto-
dromo será entregue to-
talmente reasfaltado, pa-
ra começarem os primei-

BANGU VAI
PATROCINAR
GINCANA

O Bangu Atlético Clube vai
patrocinar, no próximo dia
nove, em comemoração ao sex-
to aniversário da Administra-
ção Regional de Bangu, uma
grande gincana, quando serão
distribuídos prêmios no valor
de NCrS 1000,00 (um milhão
de cruzeiro» antigos) q queserá. assistida tecnicamente
pelo Rio Auto Clube.

A gincana, que terá inícioàs dez horas, será dividida emduas fases distintas. Na pri-meira os concorrentes terão
que ultrapassar, num circuitofechado, oito obstáculos e nasegunda serão distribuídas deztarefas e dado um prazo má-ximo de sei» horas para ocumprimento, sendo declarado
vencedor o concorrente quecompletar os obstáculos emmenor espaço de tempo ecumprir as tarefas Solicitadas.

OS OBSTÁCULOS

Gs obstáculos da primeirafase já estão determinados esão os seguintes: 1.° — os con-correntes (piloto e acompa-
nliante) saltam e pulam, den-tro de sacos, dando uma voltacompleta em redor do carro;2.° — a acompanhante cantauma quadra de uma canção
popular (o público julgaráqual a melhor e esta ganharáum troféu especial); 3.° o pi-loto quebra uma moringa comos olhos vendados; 4.» — aacompanhante prega um botãoem um pano, antes enfiando alinha na agulha; 5.° — o pi-loto derruba um toco com aroda traseira direita do carro;(i-° — a acompanhante pega',com a boca, uma maçã suspen-

sa, sem auxílio das mãos; 7.° —
o piloto come melado com fa-rinha, em um prato, sem au-xilio das mãos e, finalmente,8.° — os concorrentes separamum baralho por naipes.

O PERCURSO

Os obstáculos da primeiraíase estão dispostos no se-
guinte percurso: partida daAvenida Cônego de Vasconce-
los, seguindo pela Rua SantaCecília, Praça da Fé e, nova-mente, Rua Santa Cecília eAvenida Cônego de Vasconce-
los. As inscrições estão aber-tas, sem qualquer taxa, bas-tando a apresentação da car-teira de habilitação.

ros treinos das Mil Mi-
lhas.

KARTÓDROMO

Além do recapeamento
da pista de Interlagos,
numa área de 30 mil me-
tros quadrados e com um
custo de NCrS 175 800,00,
o Prefeito Faria Lima as-
sinou também um con-
trato para a construção
de Kartódromo, ao lado
da reta oposta de Inter-
lagos, e que será iniciada
em breve.

Durante a cerimônia
de assinatura, o Prefeito
Faria Lima declarou que
há muito tempo São
Paulo necessitava melho-
rar seu autódromo.

— Interlagos não é
apenas um local de diver-
timento — disse o Pre-
feito. É também um ex-
celente laboratório para
testes da indústria auto-
mobilística, da qual es-
peramos total apoio. As
indústrias não contribuí-
ram, mas, mesmo assim,
estamos convencidos do
valor dessa obra, dando
a São Paulo o autódromo
que merece há muito
tempo.

Há diversos lugares que
não sofrerão reparos na
pista, mas há outros, co-
mo as três curvas, Lago,
Sol e Sargento, que serão
totalmente refeitas, pois
estão em péssimo estado.
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FAROL DIREÇIÒNAL- A Citroen acha de lançar uma grandebossa em matem, de faróis: ,_ um verdadeiro globo ocular, queve para o motorista. A coisa funciona assim: dois faróis, o deora convencional; „ ,le dentro, nn entanto, está acoplado aolistema rie dtreçao, de maneira que ilumina justamente o espaçopara onde o carro se dirige. O dispositivo é de grande utilidadenas curttas e poderá evitar muitos acidentes que os faróis tradi-cwnais nao conseguem evitar.

Gilberto e Álvaro perderam apenas nove pontos, classificando-se cm primeiro lugar

Gilberto e Aivaro ganharam
bem o II Rallye Nacional

Artur Mondin e Renato Zirk foram o.s mais bem colocados e^roTpmSÍ

Japoneses põem
o pé nu Europa,

Paris (AFP — Especial para o JB)'— O automóvel japonês instalou-se
definitivamente na França e come-
ça a ser conhecido no resto da Eu-
ropa.

O pequeno Honda S-800 foi a pon-ta-de-lança da penetração e seu êxi-
to foi fulminante: nos sete primei-ros meses de 1967 foram vendidas, naFrança, 1365 unidades.

Agora, o automóvel japonês não
arranca mais sorrisos dos" franceses,
que ficam surpresos e inquietos. Seus
triunfos nos circuitos de velocidade
conseguiram impressionar aos mais
céticos.

Depois do êxito do S-800, a Hon-
da lança agora á venda na Franca o
N-600:

Esse miniautomóvel que a im-
prensa especializada qualifica de "au-
tomóvel ideal para a cidade" consti-
tui-se numa das grandes atrações do
Salão do Automóvel em Paris'

O N-600, de 600 centímetros cúbi-
cos, três cavalos, quatro lugares. 135
quilômetros por" hora, é tão rápido
como o Fiat 124 e o Opel 1 900 e es-
tá sendo vendido a cêrca de 6 000
francos, pouco menos que o novo Ci-troen Diana (6 490 francos) e que omini Cooper que, de características
semelhantes, custa na Franca 10 390
francos.

O preço do N-600 é sensacional,
levando-se em conta que o frete de
um automóvel do Japão à Franca
custa 1 000 francos, e que a margem
de lucro concedida pelo fabricante a
seus concessionários é muito boa. Co-
mo nos Estados Unidos, os japonesesnão recuam ante os sacrifícios paraconquistar o mercado.

Três fabricantes jaoonèses insta-
lam-se na França, Honda, Toyota c
Hino e já têm mais de duzentos con-
cessionários. Também foram insta-
lados depósitos de peças sobressalen-
tes e locais para treino de mecânicos
e inspetores.

Seguindo as pegadas da Hlnda —
que também vende cêrca de 2 000
motocicletas por mês na França — aToyota já matriculou 34 veículos en-
tre janeiro e julho e lançou no Salão
de Paris uma ofensiva de grande es-
tilo com uma série completa: o Co-
rolla. de 1100 centímetros cúbicos; o
Corona de 1 500; o Crown de seis ci-
lindros e 2 254 centímetros cúbicos;
c dois cupês Grã-Turismo de 1 600 e
2 000 centímetros cúbicos, cujo pre-
ço será de cêrca de 38 000 francos.

A Hino, que conta com o Contes-
sa de 1 300 centímetros cúbicos, apre-
sentou também um cupê que atinge
135 quilômetros por hora. Entretan-
to, a Hino vê mais longe e prepara-se para introduzir o caminhão japo-nês na França, um veículo de 3,5 to-
neladas de carga útil que será mon-
tado na Holanda.

É certo que os japoneses prós-seguirão sua penetração na França
com método e obstinação. Isso é o
que demonstram com o êxito que ob-
tiveram nos Estados Unidos. Êste
ano ainda, é muito provável que a
Nissan se coloque muito perto da
Volkswagen no mercado norte-ame-
ricano, no qual o Toyota ocupa o
quarto lugar.

Com vistas a uma ampliação de
suas vendas, os fabricantes japoneses
encomendaram um gigantesco navio
para transporte de automóveis quefará o percurso entre o Japão e a Eu-
ropa para entregar os seus veículos.

M GümiábaralOYOm
Concessionário
Exclusivo

3 tipos de
veículos

Bandeirante
Perua
Pick-Up

todos equipados com
MOTOR DIESEL
MERCEDES-BENZ
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Concessionários
exclusivos na GB,

O

3 formas de
economia

Economia de Combustível:
óleo custa menos que gasolina!
Economia de Consumo:
11/13 Km com apenas 1 litro!
Economia de Manutenção
só se pensa em abrir o motor

depois de centenas
de milhares de Km
rodados!

• Alta potência com
baixo custo

,iHPnmm. Minas-Rio Automóveis
¦ S.A. e Máquinas

Av. Augusto Severo, 156-A - Loja
Fones 22-8747 • 52-4934 • 52-4935

Uma dupla carioca, — Gilberto e Álvaro Acar — foi a,
vencedora do II Rallye Nacional da Guanabara, promovido
pela revista Autoesporte, com o patrocínio da AHtalia, Pi-
relli e Shell, disputado sexta e .sábado últimos.

A vitória dos cariocas ganhou em significação devido ao•pequeno número de pontos perdidos pela dupla — nove --
numa prova de 20 horas de duração, em percurso de 1 101»
quilômetros aproximadamente, cem 24 alterações dc médias
horárias.

Digna de registro, ainda, foi a atuação da dupla classi-
ficada em .segundo lugar — Renato Zirk e Artur A. Mondim.
de São Paulo — que terminou a prova com 11 pontos per-didos.
O TRAJETO

O II Rallye Nacional da Guanabara foi disputado por dois
grupos de participantes, com largadas, respectivamente, no Rio
e em São Paulo. Os concorrentes so encontraram na Rodoviiv
Presidente Dutra —- entrada da Estrada das Águas — e dali,
juntos, tomaram o destino de Belo Horizonte pela Rodovia
Fernão Dias, alcançando a Guanabara pela BR-135 (Belo Ho-
rizonte—Rio.
A CLASSIFICAÇÃO

Foi a seguinte a classificação oficial dos concorrentes até o
10.° lugar: l.o — carro 6 (VolUsv/agen) — Gilberto e Álvaro
Acar (GB), com 9 pontos perdidos; 2." — carro 3 (Volkswagen)Renato Sirk e Artur A. Mondin (SP), com 11; 3.° — carro20 (Volkswagen) — Silvio e Mauro Pcdcamenl (GB), com 14:4." — carro 7 (Volkswagen) — Peter Moacir Beck e AurélioZuffellato (SP), com 22; 5.° — carro 8 (Karmann-Ghia) —
Emanuel Schachner e Simão Edclman (GB), com 28; 6." —
carro 24 (Volkswagen) — Benno Trau e Dieknar Schuop (GB),com 30; 7." — carro 18 (Volkswagen) — Henrique Carlos deMoura Costa e Jorge Gostkorzewicz (GB), com 35; 3.° — carro5 (Volkswagen) — Artur Mondin e Luís Fernando Mondin(SP), com 39: 9.° — carro 22 (Renault-Teimoso) — Paulo Liase Silva e João Sã (GB), com 37: 10.° — carro 4 (Volkswagen'Aristóteles Cordeiro e Antônio Sérgio Moreira (GB), com43 pontos perdidos.
OS PRÊMIOS

Domingo, durante a realização de um almoço ds confra-lernização, no restaurante Berro Dágua, foram proclamados o.sresultados oficiais, procedendo-se à entrega de prêmios pelosSrs. Guido Sonino (Alitalia), Siro Poggi (Pirelli), Rocha Spiegel(Shell) e Mauro Forjaz (Autoesporte). Além dos troféus e ta-
ças, os primeiros colocados receberam os seguintes prêmios:1.° — 2 passagens Rio—Roma- (ida e volta) e NCrS 400000-2.° — NCrS 2 000,00; 3.° — NCrS 1500,00; 4.° — NCrS 1200,00'5.° — NCr.? 800,00; e 6.° — NCrS 500,00,

SCANIA-VABIS
leva mais carga com menos viagens

Quem trabalha com Scania-Vabis sabe que êle é o
caminhão que faz economia de tudo: de combustf-
vel, de manutenção, de tempo, Só não faz econo-
mia de carga, É uma "tara" do Scania-Vabis pegar
no pesado, topar as- grandes paradas no transporte
rodoviário,

PONHA ESTAS VANTAGENS
3MH.
££2SSE3
¦tar-iM

ÔNIBUS SCANIA.
VABIS-qualidade, po-
tência, rapidez, seguran-
ça e economia que põem
o negócio de transporte
de sua empresa na boa
marcha dos lucros,

NA BALANÇA
e decida-se por SCANIA-
-VABIS210HP_oca-
minhãoque impõe respeito
na estrada!

Concessionária
na Guanabara, Eslado ao Rio,
Espírita Santo e Minas Gerais

-2___£s__sEoy§P__f
Rio: Va.-.das - Rua Sc••¦Í.Í--.Í . Pe-as e Ser:.;
O-nr.a . Belo Horizonte

LIA. COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS
Dar.ias. £> . 7." ar.^ar - Telefone? -12.1655 eRua Felizardo Fcrle>. 2Cí -Telefone ro.6,'70 .

ndas - Peca? e Serviços - Av. Amazona;-, 5A':i• End. Tefaar.: RlpPER
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MPenis Mulme um
simples campeão mundial

Ganhar o mais mundano dos grandes
prêmios automobilísticos é para um piloto
de carro monoplace um dos meios mais efi-
cientes para subir à fama mundial. Para
Denis Hulme, que venceu o Grande Prêmio
de Mônaco em 1007, a vitória significou
apenas mais um lauréu merecido numa bri-
lhante carreira até hoje levada com dis-
crição.

Neozelandês de nascimento, o interès-
se de Hulme pelos automóveis começou logo
após o fim da Segunda Guerra, em 1946,
quando seu pai Clive abriu uma pequena
garagem em Te Puke, na Baía de Hawkes.
Trabalhando de dia e estudando de noite,
Hulme aprendeu rapidamente tudo sobre
a mecânica de automóveis e cedo revelou
ser um excelente motorista; ponderado e se-
guro. Do automóvel às corridas foi um pulo,
e numa barata MG TF realizou suas pri-
meiras carreiras. Logo passou a usar uma
MGA e depois um monoposto Cooper de dois
litros. Isto íoi em 1959. Dois anos antes
McLaren tinha sido escolhido como repre-
sentante da Nova Zelândia nas corridas eu-
ropéias. Em 1958, nenhum piloto local fora
julgado digno deste prêmio mas em 1959
Hulme já tinha feito apresentações sufi-

cientemente brilhantes para chamar sóbre
êle a atenção das autoridades automobilís-
ticas do país. Junto com George Lawton, foi
escolhido para defender as cores nacionais.
1960 veio encontrar a ambos correndo na
Inglaterra. Hulme ganhou a Fórmula-II do
International Trophy, em Silverstone, pas-
sando depois à Fórmula Júnior com uma
Cooper BMC. Eis que, poucos meses depois,
seu amigo Lawton morre numa corrida em
Roskilde. Para Hulme a perda foi um cho-
que, mas êle herdou a nova Cooper F. I que
tinha sido construída especialmente para
Lawton, e correu com ela em Oulton Park.

Em 1961 esteve ausente das provas ou-
ropéias, por estar visitando seu país. Re-
gressando equipou sua Cooper com um novo
motor Ford Martin e venceu, com Angus
Hyslop, a prova de Messina.

No ano seguinte Hulme passou a de-
sempenhar as .funções de mecânico na
escuderia Brabham, mas continuou a dispu-
tar na Fórmula Júnior com sua Cooper
Ford. As qualidades de Denis, tanto como
mecânico como piloto, não tinham entre-
tanto escapado ao experiente Brabham, que
o fêz percorrer a Europa em 1963 com sua
Ford Zodiac.

Em 1964 Brabham já lhe entregava a
pilotagem um carro Grand Prix nas pro-
vas secundárias, todas as vezes que o piloto
principal da escuderia, Gurnev, não estava
disponível.

Em 1965 tinha firmado sua posição na
Brabham. Venceu brilhantemente o Tou-
rist Trophy na pequena Brabham de dois
litros de Sidney Taylor, malgrado a pre-
sença na prova de outros pilotos com car-
ros mais possantes dos tipos Lola T-70,
Lotus-40 e McLaren.

Em 1966 experimentou pela primeira
vez os novos carros Honda e rodou a In-
glaterra numa corrida para carros bipla-
ces, que venceu com Sid Taylor. Fêz igual-
mente bela figura nas 24 horas de Le Mans.
Neste mesmo ano participou de provas na
África do Sul, brilhou em Mônaco e salvou
em Indianápolis o nome dos corredores eu-
ropeus.

Não é com favoritismo que a crítica es-
pecializada o classifica agora entre os cinco
maiores pilotos do mundo, posição que não
parece impressioná-lo mais que a posição
importante que desfruta na Brabham. É
um excelente corredor, mas faz questão de
mostrar que antes disso é um homem muito
simples. Regvluridadc deu a Hulme o Campeonato Mundial dc l()t>?

-•,¦ ¦.-¦-¦.¦¦.•:;..-'¦¦.•:-.¦;-:¦,:-;,,,,,-/-y ¦¦¦-, -,,,,¦¦>.

.... • §ã«MS%:My0ÊMMÈI$'?A''" 
'¦¦¦:¦ 

A ¦
í^:--" ::i:7^:-Hi:7:!7 77:;"!7:::7;':7 ,'7-7^ -:7:' 7l ííl^fe '' 1 ' ' 1 oV
f -; .:77::7¦;7-7";:.:7f::':;í7:77i:: ^:7:-i:ií77777i;^:77:7:'-¦ 7-.-7-i;

7 .'¦.>¦ "• "¦'¦ 
AAAAiAMAmmmmyMAA-:'AA. ¦" 17.71 ¦' ;;

Viin 1960. o .tora era
<¦..-- • T—ryy,•.•.•-•-¦ • v,v.tv..' .... . ... -.•....~....r*.. •,.._»„ i| , „., ,'"\ S..K7777\'•¦. \ ::¦¦ 

¦::¦¦¦¦¦ 
_¦¦¦¦ 

.-.. ¦/^-i&,-i;-;,,:.. 
,¦

...-...- --" ~ '*' ' ^t^:^^^^^^f^m^,..

Somente em l')li3 a Urdia da carroçaria mudou totalmente

¦ :¦::¦:¦:¦::¦!¦. :¦;¦::¦>:¦ ¦: ¦ ¦. ¦ '¦ 
... ...-. ;., 

¦:-:.-. ¦-;., 
;-.--:¦:¦ 

¦¦.¦¦¦. *-; ¦ ¦¦.¦.--¦-::- ,,:-.-¦-:-.,-;•:¦.-..

¦ ¦'¦-:¦ 
-.-"¦ :-'¦,' - ,: :':''.¦. -•'-'¦: :.. .-, :. 

"

A^mBAAAAy.A
¦\Aíí.mAAAA'. /.A.AAyy.:.;:A:yA"

Aero iniciou nova | Carroçaria já é
fa$® na indústria

No dia 25 de março de 1960, o Almirante Lúcio Meira, então Presidem-
le do Grupo Executivo da Indústria Automobilística (GEIA) dirigiu — no pá-lio da Willys, em Silo Bernardo do Campo — o primeiro Aero-Willys saído de

• suas linhas de montagem, iniciando uma nova ía,se na indústria automobilisti-
, ca nacional, que passou a produzir os carros de passageiros grandes, que re-

ceberam imediata aceitação do público em todo o Pais, pois atualmente foram
fabricados — até o fim do primeiro semestre deste ano — 82 950 Aero-Willys
c 9 600 Itamaratys.

O primeiro Aero-Willys, contudo, já representava dois anos de testes
ininterruptos em ruas e estradas brasileiras, saindo já com cerca de 80',' de
nacionalização; esta cifra se foi elevando rapidamente e os atuais Aero-Wil-
lys e Itamaraty são, praticamente. 100',, nacionalizados. A rápida aceitação
do carro, produzido e continuamente aperfeiçoado para as condições brasl-
leiras, mostrou o êxito do trabalho dos engenheiros e técnicos da Willys, quedesenvolveram — dos pontos-de-vista técnico e estilístico — a concepção bá-
sica inspirada nos primeiros carros compactos e de grande aceitação nos Es-
tados Unidos, os Aero-Eaglc e Aero-Ace; estes modelos foram escolhidos —
já no inicio de 1958 — pelo Sr. William Max Pearce, atual Diretor-Presic.cn-

le da empresa, para servir de orientação na criação de novo veiculo nacional.

E V O L V Ç A O

Em quase oiio anos de produção ininterrupta — o Aero-Willys assina-
lou a própria evolução da tecnologia brasileira, incorporando — na procuradas características ideais de operabilidade no Brasil — uma sucessiva evolu-
ção de estilo e melhoramentos técnicos, ascendendo atualmente a mais de
mil, alguns de pioneirismo entre veículos automotores nacionais.

Na comparação entre o Aero-Willys 1960 e os modernos Aero-Willys
11)07 on n atual Itamarati 3 000, que continuam em franca produção na Wil-
lys e que reúnem características modernas que lhe garantem posição compe-
titiva altamente vantajosa no mercado brasileiro ainda por vários anos, no-
tam-se alterações fundamentais de estilo, visando melhor estética, conforto e
segurança, aliadas a aperfeiçoamentos técnicos semelhantes aos veículos mais
modernos do mundo, traduzindo a própria maturidade do desenvolvimento
industrial brasileiro. Os veículos Aero-Willys e Ttamarati atuais adaptam-se
perfeitamente à realidade brasileira no setor de tráfego urbano e rodoviário,
apresentando linhas sóbrias e modernas, concepções mecânicas atualizadas,
ótimos desempenhos, perfeita .segurança e grande resistência, associados a
um baixo custo operacional.

ESTILO

Os modelos iniciais, de 1960 a 1962 guardaram de longe a.s linhas bási-
cas rios modelos norte-americanos, já adaptados às condições brasileiras. Mos-
traram contínuos aperfeiçoamentos estéticos e de habitabilidade, além do re-
forço de sua construção. Contudo, a preocupação fundamental da Willys era
produzir um carro brasileiro em sua concepção total, lançando — para aten-

. der a uma faixa de mercado que passara a fazer uso do carro grande — o Ae-
. ro-Willys 2 600, de 1963; garantindo um conforto total aos ocupantes, avan-

cava ainda mais no setor da segurança, correspondendo à.s necessidades do
Pais, onde as longas distâncias são a sua característica. O novo veículo foi
apresentado no Salão do Automóvel de Paris, sendo recebido òtimamente pe-Ia critica internacional, que o comparou aos mais modernos de todo o mundo.

O ano de 1964 trouxe novos melhoramentos estéticos e funcionais, mas
a linha básica continuava inalterada. A busca do aperfeiçoamento completou-
se em 1965, quando — além de aperfeiçoamentos de detalhes de comodidadeo Aero-Willys recebeu novas linhas, principalmente na parte posterior,com a ampliação do porta-malas.

Para satisfazer aos apreciadores de um luxo ainda maior, associado ao
jrescente aperfeiçoamento da qualidade técnica da linha Willys, foi lançadoem 1966 — n Ttamarati. com as mesmas características já vitoriosas do
Aero-Willys. acrescido de aperfeiçoamento de conforto e cie acabamento e re-
quintes de luxo inéditos na indústria nacional até aquela data. Num novo
lance de pioneirismo, em 1967, o Ttamarati era apresentado também cm ver-
são limusine (cem maior distância entre eixos e características de carro exe-cutivo), destinando-se principalmente a autoridades governamentais e a di-
rigentes de empresas.

Em 1166, as alterações foram pequenas em relação ao modelo anterior TECNOLOGIA
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O modelo deste ano. externamente, pouco dijeriu do 66

Acompanhando a evolução estilística, procuraram-se melhoramentostécnicos que transformaram o Aero-Willys e o Ttamarati em veículos altamen-
te atualizados, fato comprovado pela sua situação ímpar no mercado de car-
ros grandes, onde mensalmente vêm apresentando recordes de vendas.

Inicialmente o seu motor sofreu uma série de incrementos de potênciaidos 90 H.P. originais para os 132 H.P. do atual Itamarati 3 000) e de torque.O primeiro aumento foi notado no novo 2 600 de 1963, dotado de dois carbu-
radores e que já desenvolvia 110 H.P., sem sensíveis diferenças de consumo.

Uma velocidade mais elevada era garantida, além do aumento de po-téncia, com um melhor dimensienamento da transmissão. A relação do dife-
rcncial foi rcestudada e especial atenção foi dada à caixa de câmbio, que, em
1965. veio com quatro marchas para frente, incluindo uma primeira sincroni-
zada, visando sempre o melhor aproveitamento da elasticidade do motor.

A suspensão íoi continuamente aprimorada, tornando-se resistente mes-
mo nas piores estradas brasileiras e aumentando cada vez mais a sua maciez,
;em redução da estabilidade do veículo, garantindo conforto e segurança aos
ocupantes. A própria direção do veiculo ficou mais leve. principalmente ain-
da este ano, com os seus mais recentes aprimoramentos. Os freios passaram
por sucessivos melhoramentos, visando adaptar-se aos aumentos de potênciado veículo, tornando velocidades maiores igualmente seguras.

O dinamismo da evolução tecnológica sentiu-se também nos aprimora-
mentos do sistema elétrico, com o aumento da voltagem de 6 para 12 volts
e a introdução — pioneira no Brasil — do alternador de corrente, em substi-
tuição ao obsoleto tlínamo. Melhorou, assim, a iluminação, vindo — a partir
de 1963 — o Aero-Willys e atualmente o Ttamarati dotados de faroletes di-
anteiros de uso urbano, em substituição às convencionais lanternas.

Atualmente técnicos e engenheiros da Willys continuam pesquisando c
testando sempre novos melhoramentos mecânicos e estilísticos do Aero-Wil-
lys e Itamarati, a fim de garantir-lhes permanentemente a condição dc adap-
tabilidade às reais condições brasileiras, em termos de baixo custo operacional

e grande resistência.

feit a pusÉoia
Londres (BNS — especial para o JBi

— Carroçadas de fibra de vidro para ura
novo carro britânico, especialmente desti-
nado a inválidos, estão sendo atualmente
produzidas inteiramente pelo método d?
borrifação.

Os carros de três rodas fabricados por
este método substituem o.s cie carroçaria
de alumínio fornecidos ao Ministério da
Saúde da Grã-Bretanha.

Entre as muitas vantagens do novo
modelo inclui-se uma porta corrediça, de
fácil operação, que oferece maior seguran-
ça e maior conveniência. Os carros são pro-
duzidos numa nova fábrica, onde o proces-
so de borrifação substituiu o velho método
de moldagem á mão, da fibra de vidro.

O MÉTODO

Os moldes são primeiramente recobe1'-
tos com um separador após o qual a fibra
cie vidro é borrifada sobre os mesmos com
uma pistola.

Para tornar mais fácil a tarefa de bor-
rifar, o operador pode fazer girar os mot-

de.s em qualquer posição por meio de um
pcdal. Após a fase de borrifação os mol-
des passam por um boxe de retenção de
temperatura e depois por um forno de se-
cagem.

Depois de retiradas dos moldes as re-
barbas são cortadas com equipamento es-
pecial ficando então as diversas partes da
carroçaria prontas para serem coladas.
Após esta etapa, a carroçaria está pronta
para entrar na Unha de montagem onde
é fixada a um chassi e dotada de motor,
instrumentos, banco e pára-brisa. Embora
os carros sejam normalmente dotados de
controle de direção por meio de alavanca,
as especificações prevêem também um vo-
lante de direção e esntenas de outras mo-
dificações para atender às diversas natu-
rezas de incapacidade fisica dos seus usuá-
rios.

Alélll do falo de os novos carros pos-
suírem linhas muito mais modernas e acei-
táveis, sua construção em seções destaca-
veis de fibra de vidro torna os reparos mui-
to mais fáceis e baratos
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NSU Ê SUCESSO — O NSU RO, que vem jazendo verdadeira sensação no mercado europeu, é avio.
nado por um motor NSU Wenkel de circuito duplo c embolo rotativo. A carroçaria não joi desc.-.
nhada por estilistas, como normalmente acontece, mas, sim. por técnicos, depois de louças experièn» t
rins. A fábrica NSU espera, com sua nova criação, dar um grande impulso às vendas, nos mercados
interno e externo.
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BREVE GUIA
PARA ANDAR
PELO METRO

Seis corajosos estudantes,
munidos de muita energia, ai-
guns tabletes de chocolate e
um mapa. desapareceram pelas
profundezas do metrô de Nova
Iorque. Objetivo: quebrar o re-
corde de viagem contínua, que
era de 25hl8m, pagando uma
só passagem.

Infelizmente, os estudantes
não conseguiram o seu intento,
mas poderiam tê-lo feito, pois
o sistema de Nova Iorque tem
mais de 400km de linhas sub-
terráneas que podem ser per-
corridas por 20 centavos de dó-

r lar.

! Quando o turista se cansa do
barulho, da multidão, do ca-
lor e do burburinho da superíí-
cie, êle geralmente desce para
o metrô, onde encontra: baru-
lho, multidão, calor e burburl-
nho. Lá embaixo há, entretan-
to, uma grande vantagem: a ra-
pidez com que se vai a qualquer¦ ponto da cidade por uma quan-
tia insignificante.

Como em todas as partes do
mundo, a melhor hora para se
viajar num metrô é entre 14
e 15 horas. Nesse mundo sub-
terrã.neo, que vai desde a Rua
241, no Bronx, até Rockway, em
Queens (40km em linha reta),
há uma verdadeira teia com
linhas que se cruzam em ni-
veis diferentes. Todas elas, po-
rém, convergem para um pon-
to: Time Square.

A rede de linhas é constitui-
da por três grandes companhias
que servem aos cinco imensos
bairros de Nova Iorque: IRT
(Interborough Rapíd Transit),
a mais antiga e extensa atra-
vês de Manhattan, Brooklyn,
Bronx e Queens; BMT (Brook-
lyn Manhattan Transit), que
vai de Manhattan ao Bronx e
Queens e a ITS (Indcpendent
Transit System), que serve Ma-
nhat-tan, Bronx, Queens e
Brooklyn.

Diariamente, há mais de 8 500
viagens através de 400kms
que passam por 500 estações.
Há mais de (i 500 vagões que nas
horas de rush partem de 30 em
30 segundos. Graças ao per-
feito sistema automático de si-
nalização, não há práticamen-
te possibilidade de acidentes.
Há mais de um milhão de re-
lés elétricos para prevenirem
qualquer anormalidade.

Nas estações subterrâneas há
lojas, restaurantes, barbearias,
salões de beleza, joalherias, li-
vrarias, enfim, quase tôda sorte
de comércio. O policiamento é
feito por 1200 guardas especiais
que viajam nos trens subterrü-
neos e guranecem ns estações
de 20 às 4 horas.
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PASSAPORTE

Comissárias dc bordo tornam a viagem mais agradável

Trem de luxo fa» uma boa
magem a preço razoável

As deficiências do transporte ferroviário, princi-
palmentc a íalta de pontualidade e a ausência do con-
fôrto, levaram o turista nacional a cada vez mais abo-
lir as viagens de trem e muita gente, até hoje, não
sabe que a Estrada de Ferro Central do Brasil dispõe
de algumas composições — trens de aço e automotri-
zes — capazes de proporcionar uma viagem rápida,
confortável e a preços razoáveis.

Os trens de aço e as automotrizes possuem siste-
mas de ar condicionado, dispõem de prioridades de
tráfego, servem refeições e, no caso de viagens para
São Pavão e Belo Horizonte, levam a bordo duas comis-
sárias em condições de prestar qualquer informação
c ajudar aos passageiros no que estiver ao seu ai-
cance.
HORÁRIOS
Trens para São Paulo
Prefixo Espécie Saída Chegada

SP-1 Expresso 5h 18him
DP-1 Aço Diurno llhSOm 20h51m
SP-5 Expresso 17h35m llh35m
NP-1 Rápido Noturno 21hl5m 7h32m
DP-3 Luxo 23hl5m 8h5m

Trens Para Belo Horizonte
Prefixo Espécie Saída Chegada

N-l Rápido Noturno 17h20m 7hllm
D-3 Luxo 2ühl5m 8h46m

Alam de São Paulo e Belo Horizonte, a Central
do Brasil mantém um serviço de automotrizes para
Mangaratiba e Santos Dumont (Minas Gerais), cujos
horários podem ser obtidos pessoalmente ou por te-
lefone na gare de D. Pedro II.

PREÇOS

São os seguintes os preços em vigor nos trens in-
terestaduais da Central:

Para São Paulo
SP-1 — Poltrona de 1." classe — NCrS 7,50

Banco de 2,a classe — NCrS 5,41
DP-l — Poltrona — NCrS 10.14-
SP-5 — Poltrona de 1.» classe — NCrS 7.50

Banco de 2.a classe — NCrS 5.41
NP-1 — Poltrona — NCrS 7,05

Cabina 2 leitos — NCrS 24,10
Leito inferior — NCrS 12,55
Leito superior — NCrS 11,55

DP-3 — Cabina individual — NCrS 27,14
Cabina 2 leitos — NCrS 45,28
Leito inferior — NCrS 24,14
Leito Superior — NCrS 21,14

Para Belo Horizonte
N-l — Poltrona de l.a classe — NCrS 8,57

•— Poltrona de 2.a classe — NCrS 6,71
Cabina 2 leitos — NCrS 27.12
Leito inferior — NCrS 14,06
Leito superior — NCrS 13,06

D-3 — Cabina individual — NCrS 27,14
Cabina 2 leitos — NCrS 45,28
Leito inferior — NCrS 24,14
Leito superior — NCrS 21,14

O preço de uma poltrona nas automotrizes para
Santos Dumont é de NCr$ 4,50 e para Mangaratiba, de
NCr$ 2,50.

O AEROPORTO INFANTIL

O Aeroporto de Kloten, em Zurique, acaba
de instalar uma creche nas suas dependências,
destinada a receber e distrair crianças que
aguardam a hora de embarque ou façam esca-
la por lá no decorrer de uma viagem. A cre-
clie oferece, gratuitamente, leite e outros ali-
mentos infantis, material de puericultura e
brinquedos para distrair as crianças c deixar
livre os pais enquanto resolvem seus proble-
mas de embarque ou despacho de bagagem.
Paralelamente, o Galeão é o único Aeroporto
internacional do mundo que não conseguiu
ainda estabelecer uma linha de ônibus regu-
lar até o Centro da Cidade.

A ULTIMA DO "QUEEN MARY"

O Dinncr's Club c sua agência de viagens,
aPassabra,ultimamos preparativos para a der-
railelra viagem do transatlântico Queen Mary
que chegará ao Hio no próximo dia 12. cm sua
última viagem apôs ter sido vendido para
a Prefeitura de Long Beach, onde servirá de
hotel flutuante, sala de convenções e museu
marítimo. Do Rio, o navio seguirá para Vai-
paraíso (Chile), Calbau (Peru), Balboa, Pana-
má, Acapulco c seu último porto, Long Beach,
na Califórnia. A viagem de despedida será
animada com uni série de promoções a bordo,
festas em cada pôrio e uma cozinha especial

para gourmets. O Queen Mary desloca 81 237
toneladas e foi vendido por USS 3,4 milhões.

UM CURSO DIFERENTE

Dezesseis candidatos selecionados começa-
ram, esta semana, a receber aulas teóricas só-

bre a condução de grupos de turistas, em cur-
so promovido pela Pan American, Air France e
Agência Bel Air. Na parte prática os cândida-
tos a lour conduetor terão de fazer três dias
de estágio estudando casos reais no Aeroporto
do Galeão, entre o.s quais problemas alfande-

gários, de bagagens e serviços de bordo. Pa-
ra tornar o curso mais eficiente, a Pan Am e
a Air France trouxeram do exterior altos fun-
cionários que sâo profundos conhecedores da
matéria.

BOIlBRiENHA NO CENTRO

A Boríirenha Turismo passou a atender
seus cliente» também no Centro da Cidade, na.
Avenida Rio Branco, 89, onde há 28 anos se
dedica às atividades de casa de câmbio. O
atendimento também no setor dc turismo in-
ivlui passagens nacionais e internacionais, do-
cumentação cm geral c, naturalmente, opera-

ções dc câmbio

LOWNDES. CULTURA E BELEZA

A Lowndes Turismo programou uma nova
excursão — Itália, Cultura e Beleza — com
saídas previstas para dezembro e janeiro, em
navio ou avião. Os participantes desta excur-
são terão oportunidade de fazer um curso de
arte com mestres especializados e receberão os
respectivo, diplomas. Além de Roma, Fio-

Hélio Kíiliiiian
rença e Veneza, na Itália, a excursão inclui no
seu itinerário algumas das mais Importantes
capitais européias.

ASSEAC QUER TUDO SIMPDES

.A Associação dos Executivos da Aviação
Comercial (ASSEAC) enviou ao Ministro d»
Fazenda, Sr. Delfim Neto, telegrama no qual
solicita sustação na aplicação do capitulo VIT1
do Decreto 61.324 "porque os procedimentos
ali estabelecidos acarretam sérios inconveni-
entes no desembaraço da bagagem dos passa-
geiros via aérea". Esclarece a ASSEAC que a.
assinatura do comandante c o recolhimento
dos documentos a bordo <¦ impraticável no
transporte aéreo. Lembra o telegrama que a,
declaração por escrito da bagagem está em dc-
suso no mundo inteiro e reivindica tratamento
absolutamente prioritário para turistas, como
fator de desenvolvimento do turismo nacional.

ALUGUEI, A PREÇO FIXO

A National Car Rental Systems, poderosa
empresa de aluguel de carros nos Estados
Unidos, anuncia um novo plano com a.s se-
guintes características: aluguel de qualquer au-
tomóvel sedan, tipo standard, por US.$ 93,50
semanais; primeiro tanque de gasolina grátis:
quilometragem sem limite e aluguel em cada
dia adicional, após a primeira semana, USS
13,50. Através deste sistema, a pessoa que alu-
gar um carro poderá saber de antemão qual
será o custo total do aluguel, o que não é pos-
.sivel calcular pelos sistemas até aqui emprega-
cios.

PREVISÕES SUBSONICAS

No decorrer da XII Conferência da CITA
— Confederação Interamcrlcana de Transpor-
tp Aéreo — o Presidente da entidade, Sr Ál-
varo Bauza Araújo, previu que a enirada em
serviço dos aviões subsôuicos com 300 a 500 lu-
gares resultará cm baixa nas tarifas, aumento
considerável do número de passageiros, redução
do tempo dc viagens e considerável incremen-
to ao movimento turístico, que passará a ser
feito de forma maciça. Nestas condições, prevê
o Sr. Álvaro Bauza Araújo a adoção cm
maior escala das excursões do tipo tudo inclui-
do.

EM TESE E NA PRATICA

A EMBRATUR devera encaminhar, para exa-
me do Ministério da Educação, a tese apresen-
tada pela educadora Paulina Kaz. no decorrer
do I Encontro Oficial do Turismo Nacional, nc>
sentido de que sejam criadas cadeiras de Tu-
rismo nos cursos universitários de Jornalismo
e Economia. A tese teve suas conclusões apro-
vadas pelos delegados ao I Encontro e foi ela-
boradapela Sr." Paulina Kaz com a colabora-
ção dos jornalistas Aírton Costa Paiva e João
Fontenele.

Conheça iêmie
como ew*a m
velho Oeste

Os milhares de turistas que visitam Wyoming
anualmente não deixam de incluir as cidades fan-
tasmas em seu roteiro. Existem cerca de 50 locali-
dades que tiveram seu início nos tempos do velho
Oeste, prosperaram algum tempo e depois foram
abandonadas. Dois historiadores famosos decidiram
escrever a história das principais cidades tantas-
mas existentes e hoje o livro se constitui num exce-
lente guia para qualquer visitante.

O volume trata dos aspectos mais interessan-
tes das cidades e aborda passagens históricas e ca-
racterísticas de cada local. Além dêsse livro, o De-
partamento de Arquivos do Estado possui um mapa
com a localização exata de cada uma delas.
EXCURSÕES

Existem, ainda, excursões para todas as cida-
des fantasmas. O visitante pode, assim, percorrer
praticamente todo o Estado, pois elas estão espa-
lhadas nos mais diversos pontos. A mais famosa
e melhor preservada das cidades, é South Pass City,
com os pequenos aglomerados de residências em sua
volta.

Localizada na Rodovia 28, entre as rotas fede-
rais 287 e 187, South Pass City fica no centro-oeste
de Wyoming. A cidade teve a sua origem nos idos de
1867 quando a febre de ouro invadiu o Estado. Crês-
ceu rapidamente e, por volta de 1868, possuía lojas,
bares, restaurantes, hotéis e outras firmas comer-
ciais. Viviam lá, por êsse tempo, aproximadamente
2 000 pessoas.
CORRIDA DO OURO

O desenvolvimento da localidade está ligado,
quase que exclusivamente, à descoberta do ouro na
região. A mais famosa das minas, denominada Ca-
rissa, foi encontrada em 1867 e a notícia se espa-
lhou rapidamente por todo o país. Em meados de
1870, porém, as minas de ouro foram-se tornando
menos produtivas e a população começou a procurar
outros lugares.

Alguns anos depois, a maioria dos habitantes
já havia mudado em busca de outros locais onde
existia ouro, e South Pass City começou a morrer
pouco a pouco, até que os últimos moradores deixa-
iam definitivamente o local. O Governo de Wyo-
ming aprovou há poucos anos uma verba para res-
tauração de South Pass City e seus velhos prédios
estão agora garantidos contra as intempéries do
tempo.
AS MAIS FAMOSAS

Outras cidades fantasmas famosas são Carbon
e Benton, ambas localizadas entre Laramie e Row-
iins, na Rodovia Federal 30. Cardon, a primeira ci-
dade a viver exclusivamente da exploração do car-
vão, nasceu em 1868 e viveu quase um terço de sé-
culo como uma próspera cidade de mineração, até
1902, quando os últimos habitantes a abandonaram.
A Cidade era habitada principalmente por elemen-
tos vindos da Inglaterra, e teve uma personagem
que ficou famosa por sua maneira excêntrica de vi-
ver, pouco aprovada na época: Calamity Jane.,
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n ITÁLIA
NAVIGAZIONE

AUGUSTUS
Sairá em 29 do oulubro oo meio-dia para:

Las Palmas, Barcelona, Carmes, Gênova c Nápoles

GIULIO CESARE
Sairá em 17 de novembro ao meio-dia parn:

Las Palmas, Barcelona, Cannes, Gênova e Nápoles

Para B. Aires

8 de novembro
30 de 'novembro

19 de dexembro
18 de janeiro

8 de fevereiro

AUGUSTUS
GIULIO CESARE
AUGUSTUS
GIULIO CESARE
AUGUSTUS

I GIULIO CESARE

(•) Escala em Li:SOA

i*flra a Europ»
9 de dezembro (*)

31 de dezembro (*)
27 de janeiro (*)
17 de fevereiro (*)
10 de março
30 de março (*)

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS OU OS

Aginlll Gerei! poro « Broli/

11 | T A L M A R "

S.A. BRASILEIRA DE EMPRESAS MARÍTIMAS

.io: Av. Presidente Vorgos, 542 - Fone: 43-8860

NA PRAIA
NO CAMPO
NO LAR...
LAMPIÃO E
FOGAREIRO

YAHES
não devem (altar!

A mais completa linha
de aparelhos portáteis
a gás liqüefeito de fi-
nissimo acabamento.

A venda nas boas casas do ramo

^METALÚRGICA "YANES" LTDA.
'to 

_,$? Al. dos Arapanés, 725 - Indianopolis - Tels.;"' 287-1437 - 61-1541 - Caixa Postal 21.060
End. Teleg. «METALYANES" - São PauloLi'

267-3305

ESCALA
O Aeroporto de üetroit acaba de inaugurar seu sistema automático para bagagens, cujo equipa-

mento se encarrega de jazer chegar diretamente ãs mãos dos passageiros malas e outros volumes
- - A VASP vai começar a voar para a Argentina, mas. por enquanto, apenas paru transportar
rilr„„s Murilo Couta reingressou na Pnn American <¦ c.tene. agora, as junções de Supervisor
de lendas de Agências e Interiine  Além dos países sul-americanos, já confirmaram inscrição
na Hemisfair 68 íi íVnnç". Itália, Filipinas, China. Alemanha Federal. Coréia. Espanha, Suíça, lumsia.
Canadá . naturalmente, o.s Estados Unidos A Cudeia Shernton inaugurou um novo hotel — __"
andares e 424 apartamentos — em llonolulti  /limieíiíon em 40% o número de turistas qur
íoram ao Havaí em agosto, em relação uo mesmo más no ano anterior Agentes tle. viagens c
hoteleiros começam a olhar com esperanças para o Festival Internacional da Canção como promu.
ção capaz de atrair turistas Foi confirmada, para o próximo mes. a inauguração do Hotel Metia
Mailri. com 2.51) apartamentos, distribuídos em 23 andares de um edifício no centra de Madri: todos
os apartamentos serão equipados com geladeira e. aparelhos de televisão, enquanto o hotel estará
cm condições de servir de sede a congressos e reuniões.

GUj^ JB y>

NAVIOS QUE VAO SAIR

Saiclas de navios programadas cio Pôr-
to do Rio de Janeiro, para a Europa e Es-
tados Unidos, até o fim do corrente ano:
Augustus 129/10); Uruguai Star (31/10);
Enrico C (4/11); Brasil Star (7/11); Monte
Umbe e Eugênio C (13/11); Pasteur (14/
1D- Amazon (15/11); Giulio Cesare
(17/11); Argentina Star (28/11); Cabo San
Roque e Anna C (30/11); Aragon (6/12);
Cabo San Vicente (7/12); Eugênio C
(8/12)' Augustus (9/12): Paraguai Star
(19/12); Monte Umbe (24/12); Arlanza
(27/12); Enrico C, Andréa C e Giulio Ce-
sare (31/12); para os Estados Unidos —

Argentina (3/11); Del Mar (8/11); Del
Norte (29/11); Argentina (8/12); Del Sul
(3/12) e Del Mar (28/12).

O PREÇO DOS ÔNIBUS

São os seguintes os preços em vigor
para as pasagens de ônibus interestaduais
que partem da Estação Rodoviária Novo
Rio: Águas de Lindóia (NCrS 13,27); Apa-
reeida dc Norte (NCrS 4,78); Angra dos
Reis (NCrS 3,69; Araruama (NCr$ 3,27);
Brasília (NCrS 22,40 simples ou NCr$ 44,48
de leito); Cabo Frio (NCrS 3,95); Cambu-
quira (NCr$ 8,29); Caxambu (NCr$ 5,40);
Guaraparí (NCrS 10,62); Itaipava (NCrS
1,63); Lambari (NCr$ 6,55); Miguel Perei-
ra (NCrS 2,16); Nova Friburgo (NCrS 2,82);
Petrópolis (NCr$ 1,21); Poços de Caldas
(NCrS 9,40); Porto Alegre (NCr$ 28,90 sim-
pies ou NCr$ 57,18 de leito); Resende
(NCrS 5,44);) Salvador NCr? 30,47 simples
ou NCrS 63,36 de leito); São Lourenço
(NCrS 4,99); São Paulo (NCrS 7,96); Tere-
sópolis (NCrS 1,75): Vassouras (NCrS 2,30i
e Volta Redonda (NCrS 2,34). Para outras
informações, o telefone da Estação Rodo-
viária Novo Rio é 23-8566.

PARA QUEM VAI DE TREM
1

Estrada de Ferro Central do Brasil —•
Tel. 23-4046; Estrada de Ferro Leopoldina,

Tel. 28-0235; Estrada de Ferro Corcova-
CI0 _ Tel. 25-0016. O telefone do Pão de
Açúcar é 26-0786.

GUARDE OS TELEFONES

Lions Clube — tel. 42-4462; Rotary Clu-
be — tel. 22-5577; Touring Clube — tel.
23-3807 (socorro mecânico): Bateau Mou-
Che — tel. 46-1529; Diner's Clube — tel.
31-4071; Serviço de Vacinação Internacio-
nal — tel. 52-0780; Western Telegraph ¦-

tel. 23-5891; Radiobrás — tel. 52-6000; Rn-
dional — 

'tel. 
52-6160; Italcable — tel.

23-1996; Pronto-Socorro — tel. 22-2121:
Jóquei Clube — tel. 27-0030: Iate Clube —

tel. 46-8100 e Camping Clube do Brasil —
tel. 42-8905. ;.

O CRUZEIRO E O CÂMBIO

São as seguintes as cotações médias
das moedas estrangeiras para compra nas
casas de câmbio e bancos: Dólar (USA) —
NCrS 2,715; Libra (Inglaterra) — NCrí
7,60; Franco (Franca) — NCrS 0.555: Fran-
co (Suíça) — NCrS 0,630; Peseta (Espa-
nha) — NCrS 0,04467; Escudo (Portugal)

NCrS 0,096; Peso (Argentina) — NCrS
0,008- Peso (Uruguai) — NCr$ 0,032; Mar-
co (Alemanha) — NCrS 0,684; Dólar (Ca-
nada) — NCrS 4.515: Lira (Itália) — NCrS
0,0044; Escudo (Chile) — NCrS 0,43: Gus-
rani (Paraguai) — NCrS 0,019; Franco
(Bélgica) — NCr$ 0.055: Coroa (Dinamar-
ca) _ NCrS 0,39; Coroa (Suécia) — NCrS
0,54; Coroa (Noruega) — NCrS 0,38 e Fio-
rim (Holanda) — NCrS 0,76.

QUANTO CUSTA O AVIÃO

Para os passageiros que vão permane-
cer no exterior um mínimo de 28 e um
máximo de 60 dias, existe um desconto, de
25% nas passagens de ida e volta, válido
até 15 de abril de 1968. As tarifas abaixo
já incluem este desconto. Do Rio para:
Amsterdã (USS 595,70); Atenas (USS 
702,60); Beirute (USS 786,60'; Bruxelas
(USS 591.40): Copenague (USS 651.30):
Dusseldorf (USS 595,701; Estocolmo (USS
675.50); Jerusalém (USS 785,601; Lisboa
(USS 498.80); Londres (USS 584.30); Madri
(USS 498,80); Milão (USS 584,30); Paris
(USS 584,30); Roma (USS 584,30); Telaviv
iUSS 786,60)': Viena (USS 629.90) e Zuri-
que (USS 584.30).
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esqueça de Florianópolis
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.4 cenímita í/o mercado é disputada pelox visitantes

Muito mais tímida do que
as suas vizinhas do sul, Fio-
rianópolis começa a adqui-
rir aspecto de metrópole e
iá tem alguns bons argu-
mentos para convidar turis-
tas, e belezas inexploradas
para mostrar aos visitantes.
Escondida entre Porto Ale-
gre e Curitiba, a Capital ca-
tarinense começa a tirar
vantagens da BR-101, que a
liga ao centro e ao sul do
Pais.

¦' Uma ilha presa ao conti-
nente pela ponte Hercílio
Luz, marco turístico da Ci-
dade, Florianópolis também

J estará ligada ao oeste ca-
• tarinense, ao sul do Paraná

e às regiões vizinhas, atra-
<vés da BR-282. O acesso à
iilha, que até há pouco só'.era 

fácil por avião, benefi-
ciará todo o Estado, que
ainda guarda muito da pu-
reza das coisas sem artifí-
cios.

ACHADOS E PERDIDOS

Fundada em 1673 pelo
bandeirante Dias Velho, que
ergueu na ilha a Capela de
Nossa Senhora do Desterro,
o povoado depois recebeu o
nome de Baia dos Perdidos.

Mais tarde, o nome mudou
para Desterro e finalmente,
em homenagem ao Maré-
chal Floriano Peixoto, a Ci-
dade foi batizada de Floria-
nópolis.

Chegar à ilha já é um
bom programa porque, vis-
ta de qualquer dos lados,
oferece um belo panorama.
Por terra, desde o Estreito
— cidade satélite no conti-
nente — o caminho é pela
parte antiga cia Cidade e aí
o visitante se transporta
para dois séculos atrás, no
tempo do Brasil-Colônia, on-
de o casario é todo antigo e
a arquitetura da época. Se
a chegada fôr de avião, do
aeroporto até a Cidade são
14 quilômetros pela baía
sul, através de várias praias,
do Saco dos Limões até a
Praça do Congresso.

A começar pela antiga ca-
pela, que atualmente é a Ca-
tedral Metropolitana, Fio-
rianópolis ainda conserva
intactas relíquias da coloni-
zação portuguesa e muitos
objetos de arte, pouco co-
nhecidos. Da Fuga para o
Egito, escultura talhada em
madeira de Demetez, que se
encontra na capela, à Evo-
cação a São Francisco, de

Vítor Meireles, cujas obras
se encontram na Igreja de
São Francisco e na casa on-
de morou, de característica
oitocentista, que é uma atra-
ção à parte. Embora em
ruínas, o Forte de São José
da Ponta Grossa, na Praia
do Forte, é um mito a atrair
o visitante.

A LAGOA E O MAR

O achado maior para o tu-
rista, no entanto, é a Lagoa
da Conceição, no centro da
ilha. Da beira da lagoa, o
pôr do sol é para ser visto e
para sempre lembrado, as-
sim como a ^.upa de cama-
rões, que se come num res-
tatirante rústico. E sn a am-
bicão maior do visitante é
perder a noção do tempo,
basta esperar que a noite
desça por sobre a lagoa e
que a lua surja atrás da
montanha. Relógios, nesses
momentos, são inúteis.

Mas nem só da lagoa vive
Florianópolis. Existem as
praias e as ilhas se sucedem
num perímetro de 172 km e
que, além de bonitas, atraem
pela singularidade dos seus
nomes. Treze ilhas, ao lon-
go da costa, começando pela
Ilha do Francês — onde há

um orquidário que só pode
ser visitado se o seu dono,
argentino, der licença: a
Ilha dos Noivos, que recebeu
este nome depcis que nau-
tragaram os barcos de um
séquito de casamento, sal-
vando-se somente os noi-
vos; a Ilha de Araçatuba, de
Los Ratones Grandes e Pe-
quenos, dos Moleques do
Sul, do Badejo; Ilha das
Aranhas do Mata-Fome, dos
Guarás Grandes, do Papa-
galo Grande e Pequeno, a
Ilha Campeche.

As praias, longas, simples,
podem ser distinguictas e
classificadas pelo seu mar
bravio ou calmo, pelas ma-
rés mais fortes ou mais sua-
ves. A Praia dos Ingleses do
Rio Vermelho, no norte da
Ilha de Florianópolis, ó uma
das mais belas do litoral
brasileiro. Há a Praia de
Canavieira, de Moçambique
-— conhecida também como
Santinho por causa da for-
ma existente nas pedras do
costão —. a Praia do Bom
Abrigo, da Armação — que
é ótimo local de pesca —,
Praia da Saudade, do Meio,
dc- Itaguassu. A quase 40km,
estão as águas termais da
Imperatriz.

Pelas coisas que a cidade
maior de Santa Catarina
tem a oferecer paga-se pou-
co e a viagem vale por todo
o ano. Quatro hotéis, com
diárias variando entre NCrS
12.00 a NCrS 20,00 para ca-
sais, e NCrS 12.00 a NCrS
7.00 para solteiros, todos
com boas acomodações e
retaurantes cuidados, são a
garantia do orçamento.

Entre o Natal e o carnaval.
Florianópolis oferece sua
festa maior, o folclórico Bui
Mamão — edição mais rc-
gional do bumba-meu-boi.
Duas semanas antes da Pas-
coa realiza-se a Procissão do
Senhor Jesus dos Passos.
maior devoção religiosa do
Estacio e 50 dias depois da
Páscoa, a Festa do Espirito
Santo, que tem arraial, lei-
lão de prendas, muitos fo-
guetes e fogos de artificio,
presidida, simbolicamente,
per um imperador.

E na hora de procurar os
souvenirs que .se leva para
casa, Florianópolis é uma
promessa: o mercado de ce-
rãmica e as rendeiras são
duas tradições da Cidade.

Com um percurso total de dois quilòme-
tres, o que significa duas horas e quinze mi-
nutos de caminhada, apenas pelo lado de fora,
o Louvre não é apenas aquele célebre museu
onde estão a Gloconda, a Vênus dc Milo ou a
Vitória dc Samothrace, mas na verdade um
grande palácio, quase que uma outra cidacie
dentro de Paris, com praça, igreja, um cais e,
naturalmente, o Museu.

í: para o Museu que se concentram tócias
tis atenções, constituindo um passeio de grande
interesse histórico, ürquitetónico e artístico,
cujas origens remontam o século XIII, desde
aquela fortaleza que, além dé garantir a se-
gurança da cidacie, servia ainda para guardar
o tesouro, os arquivos e o arsenal do reino.

UM POUCO DE HISTÓRIA

Foi em 1200 que o Rei Felipe Augusto man-
dou erguer a fortaleza na margem do Sena,
exatamente onde a defesa de Paris era mais

. vulnerável. Nela foram imediatamente guar-
ciados o tesouro, os arquivos e o arsenal do
reino, continuando com esta finalidade até oséculo XIV quando o Rei Carlos V o transfor-

. mou em residência, instalando em uma de suas
torres a famosa biblioteca.

Mas, depois dele, o Louvre foi pràticamen-' 
te esquecido até que Francisco I anunciou efi-
cialmente que lá iria morar. Para isto. éle
contrata o grande arquiteto da época, Pierre
Lescot que manda demolir toda a antiga es-
trutura e em seu lugar constrói um imenso
palácio, de acordo com diretrizes vigentes.

Entretanto, até o reinado de Luís XIV, o
Louvre guarda ainda dois aspectos, um gó-
tico e outro renascentista. E é durante esta
época que o palácio recebe praticamente a fi-
sionomia que apresenta até hoje, tendo sido,
para isto, contratado o arquiteto Bernin que
o Ministro de Luís XIV, Colbert, havia man-
dado trazer da Itália.

VISITA COMEÇA FORA

Além do Museu, as pontes dc maior in-
terêsse dentro do Louvre são a Colunata, cons-
traída por Perrault, o Pátio Quadrado, situa-
do no centro do antigo Louvre, com uma bela
fachada erigida por Pierre Lescofc e que en-
canta por suas proporções harmoniosas, sua
correção, sua regularidade sem monotonia a
sua encantadora decoração, o Velho Louvre,
onde viveram tantos reis, e o Arco do Triunfo
do Carrossel, executado para celebrar as vitó-
rias de Napoleão por ocasião das campanhas
de 1805.

Cem relação ao Museu propriamente dito.
eeu acervo íoi iniciado por Francisco I que
reuniu doze quadros de grandes mestres e vá-
rios moldes de estátuas consideradas obras-pri-
mas da Antigüidade. Durante o reinado de

Luis XIII, o Gabinete do Rei já apresenta cêr-
ca de 200 telas. Um dos maiores responsáveis
pelo enriquecimento <5o Louvre foi Colbert e
na época da morte de Luís XIV o Louvre já
possuía quase 2 500 quadres.

A idéia da criação de um Museu no Pa-
lácio do Louvre partiu de Marigny, durante
o reinado de Lufs XVI, tendo ela sido final-
mente realizada pela Convenção, em 1793.

Mas a quantidade de obras de arte qua
hoje existem no Louvre foi uma contribui-
ção de Napoleão que obrigou todas as na-
ções vencidas por èle a entregar enormes
contingentes de obras de arte, parte delas
recuperada pelo Congresso de Viena.

Luis XVIII, Carlos X e Luís Felipe tam-
bém contribuíram para o aumento do acervo,
sendo que parte do Museu dos Monumentos
Franceses foi transferido para o Louvre, que
cada vez mais ganhava novas preciosidades ató
possuir o que tem hoje, 200 000 objetos, de
acordo com seu catálogo.

OS SEIS MUSEUS j

O Louvre possui em seus três andares um
total de seis museus: Antigüidades Gregas e .
Romanas, Antigüidades Egípcias, Antiguida-
des Orientais, Esculturas, Objetos de Arte e
Móveis e Pinturas.

Na parte dedicada, às antigüidades greco-
romanas, situada no andar térreo e primeiro
andar, as maiores atrações são: a Galeria Dru,
com sarcófagos romanos, e a Vitória de Sa-
mcthrace, Sala do Partenon, com as frisas do
famoso templo grego, as Salas de Fidias, Po-
licleto, Praxíteles, a Sala de Vênus de Milo,
a Sala de Alexandre e a das Cariátidas, com a
escultura de Diana, caçadora, e a Vênus de
Viena.

Também no primeiro andar existem ai-
gumas salas dedicadas às antigüidades greco-
romanas, entre elas a de bronzes e jóias an-
tigas, sendo que todas as nove salas desta
parte possuem principalmente cerâmicas gre-
gas e terracotas greco-romanas.

O Egito ocupa um total de 13 salas no
andar térreo e nove no primeiro. As salas
mais importantes são, no andar térreo, a da
Capela de Mastaba, a Sala Arcaica, com a
estréia do Rei Serpente, a da Princesa Nefert-
Iabet, a Grande Galeria do Nôvo Império,
onde está o baixo-relêvo do Faraó Sethi I a
parte do sarcófago de Ramsés III,

No primeiro andar destacam-se, entre as
antigüidades egípcias, a faca dé Djebel-el-Arak,
cio período arcaico, o busto de Amenófis IV, a
estátua da Rainha Karomama e várias jóias
dos diversos períodos da história egípcia.

Com relação às antigüidades orientais, o
Louvre é o mais rico museu do mundo, pos-
sulndo coleções da Mesopotàmia, Pérsia e Fe-
nícia. No andar térreo, as antigüidades orien-
tais que mais se destacam são os monumentos
funerários da Palestina do Velho Testamento,
o Código de Hamurabi, as frisas dos arqueiros
e rios leões, o sarcófago de Eshmunazar e os
touros alados da Assíria.

No primeiro andar existem belas porcela-
nas e esmaltes de Rodes e da Pérsia, tapetes,
objetos de marfim e jóias do Islã. Para as
esculturas estão reservadas 11 salas, 33 para os
móveis e dois andares para as pinturas.

Os tesouros do Léouvre
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A fachada áo Louvre se ilumina, enquanto o interior guarda tesouroi

Guarde moedas para ir a .Londres
SEU FILHO AGORA PODERÁ

IR A DISNEYLÂNDIA
Proporcione a seu filho uma infância inesquecível, convidando-o a viver vinte dias de encanta-

mento no Mundo da Fantasia. Partindo em janeiro ou fevereiro de 68, num dos coloridos iatos da
Braniff International, com estadas no PANAMÁ, LOS ANGELES, NOVA YORK e MIAMI. Você e sua
família conhecerão a DISNEYLÂDIA, HOLLYWOOD, cidades do "VELHO OESTE", CONEY ISLAND, o SEA-
QUARIUM e outros centros de diversão dos Estados Unidos. A sua hospedagem será sempre em holéis
de primeira categoria, com três refeições -diárias. Para a sua tranqüilidade, um PEDIATRA estará sempre
i disposição de seua filhos.

E mais: Você paga somente NCr$ 1.973,00 financiados a longo prazo.

INGLÊS SE APRENDE EM MIAMI
(8 anos de tradição)

E a sua oportunidade de conhecer os Estados Unidos e voltar falando inglês. Curso intensivo
na Universidade de Miami, uma das mais modernas e melhor aparelhadas dos EUA. A promoção é de
STELIA BARROS TURISMO LTDA. Você voa num iato da Braniff Internacional, c, na Universidade, fica
hospedado num confortável apartamento. Numerosos passeios e excursões completarão sua estada.

Após o curso, v. também pode visitar Washington, N. York e praticar esportes de inverno em
Vermont.

Partidas: 3 de janeiro ou 3 de fevereiro de 1968.
Pw TODAS AS EXCURSÕES ACOMPANHADAS POR GUIAS BRASILEIROS,

FINANCIADAS EM ATÉ 15 MESES
INFORMAÇÕES: STELLA BARROS TURISMO LTDA.

Rio: Av. Rio Branco, 185, g/512. Tels.: 52-7368, 42-7853 e 57-8939.
São Paulo: Rua São Luís, 258, s/509. Tel.: 34-3313.
Curitiba: — Onitur: Rua Mal. Deodoro, 211, 6.° and., s/l 411, tel.:-4-2103.
Porto Alegre: Rua Andradas, 1 464, 6.° and. Tels.: 6694 e 4159.
Brasília: Edifício JK, s/84. Tel.: 2-6354.

Se voeè estiver passeando pelas ruas de Londres
ou qualquer cidade inglesa nos fins de outubro ou nos
primeiros dias de novembro, é quase certo que alguém
lhe peridá: Penny for the guy, sir? (Um pèni para
o guy, senhor?). Esse alguém é geralmente um me-
nino, que se acha de pé, cheio de esperança e orgu-
lho, ao lado de uma trouxa de roupas esfarrapadas,
recheada de palha ou de velhos trapos, e com uma
máscara no lugar da cabeça, na tosca imitação de
um boneco que é o guy.

As moedas recebidas servem para comprar fogos
de artifício que são acesos em todo o país na noite
de 5 de novembro, quando também se acendem fo-
gr." ras e o rir- é o c.:nado. Pouco antes da meia-
noite da véspera de 5 de novembro de 1605, foi pré-
so nos sub.srrãneos da Câmara dos Lordes um ho-
nem barbudo, natural dn Condado de Yorkshire. Seu
nome era Guy Fawkes, e com èle se achavam trinta
e r.:'s barri'; de pâlyora. A infame Conspirarão cia
Pólvora estava, assim, descoberta; e salvos estavam
o Rei e o Parlamento. Fawkes foi levado para a Torre
de Londres e torturado durante cinco dias, antes de
revelar os nomes de seus companheiros de conspira-
ção. Finalmente, foi executado no dia 30 de janeiro
de 1 C0C — alguns dias depois de o Parlamento ter de-
clarado 5 de novembro um dia nacional de ação de
graças,

COMO FOI

Fawkes, nascido na antiqüissima cidade de Iorque,
em 1570, não era absolutamente um das conspirado-
res líderes, mas acreditava na causa antiprotestan-
te de seus colegas e sempre se mostrou leal e cora-
joso.

Fawkes converteu-se ao catolicismo romano e foi
para o Continente, onde passou dez anos lutando com
as tropas espanholas em Flandres. Sua habilidade

como soldado e seu fervor religioso fizeram dele o
recruta ideal para os conspiradores na Inglaterra.

Entre estes contavam-se Robert Catesby, Thomas
Percy, da célebre família dos Condes de Northum-
berland, e Sir Everard Digby. O plano era fazer ex-
plodir o Rei protestante James I, juntamente com
seu filho e seu Parlamento, iniciar uma revolta na
região central da Inglaterra e raptar a jovem filha
do Rei, Elizabeth, que seria colocada no troco e edu-
coda como católica.

Em 1604, Thomas Percy alugou uma casa pegada
à Câmara dos Lordes, e os- conspiradores começaram a
construir um túnel que levaria aos subterrâneos. Mas
o trabalho foi interrompido abruptamente após duas
semanas, quando os escavadores se viram diante da
sólida parede, de 11 pés de espesstu-a. dos subterrã-
neos da Câmara dos Lordes. Percy, então, conseguiu
alugar uma das adegas como depósito de combustl-
vel, e os barris de pólvora foram levados para lá
clandestinamente e escondidos debaixo de toras de
madeira.

Fawkes foi encarregado de acender o rastilho de
pólvora — que lhe daria ló minutos para escapar, en-
quanto a maioria dos conspiradores estabelecia seu
quartel-general na Lion Inn, uma estalagem junto á
praça da aldeia de Dunchurch, no Warwickshire.

A IRONIA

Por ironia do destino, íoi a atitude de um nobre
parlamentar católico romano, Lorde Monteagle, que
levou à descoberta da conspiração. O ilustre par do
reino recebera uma mensagem anônima — acredita-
se que tenha sido escrita por seu primo Francis
Tresham, um dos conspiradores — avisando-o que
não assistisse à abertura do Parlamento no dia 5 de
novembro. Êle mostrou a mensagem a Lorde Salisbury,
Secretário de Estado, e comunicou suas suspeitas ao
Rei, que, segundo consta, teria respondido: "Sinto

cheiro de pólvora". As adegas foram, então, esqua-
drinhadas e assim descobertos Guy Fawkes e os bar-
ris de pólvora.

Catesby e alguns amigos, usanao muaas de cava-
lo, galoparam de Londres até Ashby St. Ledgers, e a
seguir até Dunchurch, a fim de dar a notícia. A cons-
piração pode ter sido sangüinária. — quando desço-
berta, estarreceu a maioria dos próprios católicos ro-
manos — mas não há dúvida de que os conspiradores
eram corajosos.

A COMEMORAÇÃO

O drama sensacional de mais de trezentos e ses-
senta anos atrás é comemorado atualmente com es-
petácttlos e alegria. Um dos mais importantes desfi-
les realiza-se em Bridgwater, a Cidade do Somerset,
onde nasceu, em 1599. o célebre Almirante Blake. de
Cromwell. O desfile, que se estende por uma milha,
apresenta vários quadros coloridos e segue seu cami-
nho pelas ruas apinhadas da Cidade; realiza-se na
quinta-feira mais próxima a 5 de novembro, e é se-
guido por exibições de squibs (grandes fogos de ar-
tificio fabricados no local), que têm lugar na High
Street.

Há também fogos especiais, conhecidos por rocie
cajinon na Cidade de Ottery St. Mary, no Sul do Con-
dado de Devon; ali também se faz carnaval, mas o
acontecimento mais espetacular é o desfile em que
o.s participantes carregam pelas ruas barris de breu
em chamas.

Mais perto de Londres, as antigas Cidades de Le-
wes, Rye e Battle lembram Guy Fawkes de maneira
grandiosa, com enormes fogueiras e desfiles com to-
cha.s pelas ruas pitorescas. Muitas outras cidades e
aldeias fazem carnaval no começo de novembro, le-
vantando milhares de libras destinadas ã caridade.



!© VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES
Cad. d. Automóvel» — Jornal do Brasil, 4.°.feira, 25-10-67 — %

VEÍCULOS E
E

IDKW BELCAR 1963, equipado, .x-IFIAT 1 100 58 - O«mo ..t.do.jKARMANN-GHIA 64 -j^,.^ 'troco 
ou facilito. E.tr

celente estado. Vendo, troco e Vendo urgente '• < '-¦' ......Av. Maracanã,

Rua Conde de Bon

RURAL 63 — 4x2 - Suparnova.
Ei

89

AUTOMÓVEIS
AERO WILLYS 61, 62, 63 e 64.
Impecável estudo geral. Vendo,
troco, íinancio. Paim Pamplona,
700. Tel. 4__7B52.
AERO WILLYS 1963 portela, tran-
co capas cm ótimo estado. Tra-jAUs.|N A-40 — Vendo,
t.ir Run TonetL-ros 185 com por-;Eni e5);ic|0 de novo. R
teirn. _ 199 _ Tel. 30-3424 -
ALRÓ 26ÓO e ITAMARATY 67 -Pina.

Vendemos AERO 66

AERO 63, ótimo de mecânica,
capas, radio, muito bom mesmo,
troco ou financio c/ 2 500. R.
24 Maio, 591-C Tel. 29-3388.

AERO WILLYS 66 - Cinza-madru
gada — Interior vermelho, ótimo
estado, troco e facilito, Rua Pro.
(esior Gabizo, 86-B.

flm.ja.quln. con, Praça VarnangamlEntrada 1 380, resto 24 Jntendent. 
Magalhães n

'(Pa»to Shell). Sr. Antenio. -|m«o«i sem parcelas cn-' -
2 390,00 riso- total, garantiaDKW Vemaciuei" 1946 - 1001, es- FISSORE 64-6. cnriurn

. j i ZlZr. 1 nico dono Ven- rosomente novo«, equipados. -|SegUrO

deirai. . |— EMA AUTOMÓVEIS

ano 50.
Itabira,

Brás de

do, troco e
de Bonf,.n__4l-A.
DKW 63 — Único dono mesmo.
Faturo fábrica. Inteira s| podres.
Motor 67. Vendo ou financio c

2 000, saldo a longo prazo. -

Afonso Pana 66-B. —-j^dêlo igual ao nacio
DAUPHINE 60, 61, 62, 63 - NCrS _ Foc _omb 45.B603.
750,00. Todos em excepcional e«-

tado de conservação e mecânica
Várias cores pl sua escolha

RURAL 63 — Tração «Ímpios, -

TAXI Volk» 66 o mola novo dal VOLKSWAGEN 67 - Zero km, to-IVOLKSWAGEN 59 - Raro eslado. VOLKSWAGEN 64, 65, 66 «qui.
Guanabara, pouco uso. Vendo e das as côret, pronta entrega, acei- Superequipado. Vendo, troco, li- pados e revisados, troco . Faci.
fac. Rua Riachuelo, 388 esq. deito seu carro usado como parlo do nancio. Av. Paulo de Frontin n. llto longo prazo. Rua do Russel,
Rua do Senado. pagamento, facilito o restante. -1500 § 

-_T_e_l__34-9500. ]32-A - largo da Gloria.
-l'_.\ 

y-t-.^wr, M «qiilparln, Tel.t 28-1260 - 48-4471.  VOLKS 61 sincronizado 1800 --; VOLKSWAGEN 60 a 65 - Em
timo estado. Financio cm 20 me- VOLKS 67 e 66, usados, bom Dauphine 62 azul 1 000 - Saldo bom estado. Pago à vista, na

 
equipados e novos, laço troce eiaté 15 meses. Iodos excelentes ! Rua 24 d. Maio n. 254 - Tel.
facilito parle. Rua do Bispo, 47.! Av. Maracanã 640,

P.ua Haddock Lobo 379-A.
Tel. 28-4372.

Av

ótimo estado, radio, pint. pneus
novo* — 4 200 — Estrada do Si-
pé n. 112 — Osvaldo Cruz
JORGE.

iPIIRAI 
"ÁS "L 

ftivn toda orí ai rial faróis luxo, radio, calotas luxo, \9 99I-A/B, Cascadura. Vendo, tro- , ,.,-,„• i
FIAT 1400, 49 - Vendo 500,W 

R Barata Ribeiro, 99-B.l2i.Sdo 
"r«.l 

neva? vendo°ou"uo- i capas, vendo, troço, facilito R.|co. facilito.  - ,100% de
restante a combinar. Rua Miguel rvrrr" V-j~lcn o ficilito Run Escobar 91 -IBarão do Bom Retiro n.° 1115
de Frias, 75 - Tel. 34-6891. I..OMBIS 1959 e 1965 - Todas « e «„5o Rua t coba VI

FORD F-350, c.rroc...mer>c1958 hnMcivrt,* 
%'»•£. vende! 34.6056 - 

Jr. jJSé.
n,,i 1964.6.., <¦».' !••'¦¦ __(|_ 

^_ ]50|RU-|_A_ _4 _ Tra,__ 4,2, «up.r| *,'_"o estado :a; Vendo 
_ 

com 
(JJ 

800 
|voLKSWAGE_N _1960, pintura no-ln.° 821.

40-091)7.

TAXI VOLKSWAGEN 63 - Novo,!VOLKS 66

VOLKS 65
'9 991-A/B, Cascadura. Vendo, tro

TÁXI DKW 196466 - Perfeitls- co, facilito.

Suburbana n.o.W OI KSWAGEN 64iVOLKS 60 ~ Superequipado, ótimo
., , ...ivv^ovtnuui^ UM;estado, transformado 62, á vista

mecânica. ;3 250, aceito oferta, tratar cj Cen.
r.v. suburbana n.o|.-| goo, saldo longo pra 

,,t:" '''"''"'¦
VOLKSWAGEN 60,

Zero, todas os coros,
pl Crédito Direto ao Consumidor.
Aceitamos trocas, Não compre s.
nos consultor. DELSUL — Reven-
doclor Willys - R. Francisco Ota-
viono, 41 — Gal. Polidoro, 81 —
Fonos: 27-6340 - 46-0831."46-0831,
AFRO 66
Ivan.

'Compro

Tro-
co, financio. Saldo a longo prazo.
Afonso Pana, 66-B. 

DKW"Vemao 
"1965 

- Belcario -

Em estado de nova, superequipa
dn Único dono. Troco, facilito.
Rua_ Haddock Lobo, 320.

DKW-VEMAGUET 66, com 15 000

prestações
nensais.

Umas^

Ccnde de
38-2291.

.  .... ...,, „ mais bonito
zo. Rua Mariz e Barrosjdo Rio. 1 soo ent., resto como

quiser ou Iroco. Run 24 Maio,
332. Tel. 49-6976 - King.

cl rádio, toda reformada.
jóias de carros. Trocamos - .-
ciiitamos o rest. R. S. Frco. Xa- U» bom

vier, 62o

Jonfím.incva completamente, original do do enlrada. Av Prado Júnior n.D¦ Ho|_ 27__ ao primeiro que1.
I fábrica, único deno dosdo 0 km,,290-A - 36-5463. __ chegar. Rua S. F. Xavier, 446 - VENDO Vclk«. 65 emplacado na VOLKS 67 - Zero Km, saido Rio.

r-|i/-«.o«i«MMrVHIA hi - Veniie- í 'om fatura de fábrica, vondo ouiTAx| TEIMOSO 65 - C. Econ.148-3195. iprasa, 8 500,00. Tratar Rua Con- Vendo-se por NCrS 7900. Côr
MKARMANN-GHIA o*_^ 

5 3C0,00. troce, p| Kombl, na Rua _Sjlvelroj_s,ado de zero km. Cedo .Con-|VOLKS _____ „_,_).,_, _,7 .inhó: comiT6rÍ'.' _?}_:*'» J- Morl"' d" ¦7iY;rJJ;. i" ""aplacado. Inf.

Equip«-,do. Troco, ta-
jlito - Av. Brás de Pina 274,

após 10 tiorfi*.

AÕ~~PRIMEIRO QLIE CHEGAR,  
,

vendo. Oldsmoblle 55/88 pela kms, radio, estado de 0 km.

melhor oferta, ou troco por car-Trc . R. Bolívar, 145. - lei.

ro de- menor valor. Rua Uranos, 37-9588. 

_246._  DKW VEMAGUET 64, estado cx-
— APDPii Wll IYÇ"«V? Cnn-^epc'01™1' ociuiPac|o c| rádio,

AERO 64 - Vendo-se, còr cinza! AtKO WILLYÒ OO . Wn I 
^ ____ clc c„,ro trotadís-

grafite, rádio M-torola, capa deiServadíSSÍn-|0. A P e n a Salmo e pouco rodado. Vendo a

luxo, NCrí 5 200,00. Tralar - „ „„„ __,_, !_.ut„-, Ivlíta ou facilito coni 2 500 nv
Rua Luiz CSmara, 360 - Ramos
Hcrár.o comercial. TeL: 30*4533

AERO WILLYS 63 - Duas cores

particular vende à vista NCr:
A O0O. Estofamento couro, radio,
pneus, pintura e motor em ólimo
ostado. Ladeira Tabajara, 130, op.
302 - Sr. Geraldo.
AERO WILLYS bí, 64, 65 e 66 -

Várias côre3, excelentes, equipa*
dos. Vendo, aceito, troca e fi-
nonclo alé 20 meses. Rua Conde

3 000, saldo a combinar. _J„f,n7_; .""combinar, av. Pas
Ver Praia do FlamenaO|'<w im, ap. sos. t=i. .16954/

n.° 180-B.

GORDINI 1965. Supernovo. Equ.p. „
Vendo, troco, facilito. Haddocl:|KOMBI
Lobo, 386 Tels.i 28-0071
28-6596.

sladL.
Av. Prad

281'
1959, sincronizada, com RURAL WILLYS 63

1962 - Vende-se. Rua

iMartins, 135, «/ I
1— Sr. C-is-.au.

maquina
Joaquim Palhares 395.

Tel. 25.2555 trato, motivo dcenca e reslden-
 cia ai uni em S. Paulo — Rua' 
r,-, Mlouel Resende, 520, c| 3. Tel.:
Ln"'32.8268.

GORDINI 66 - II
nnora. Pouco u:o
Equipado c/rádio transia!, de

Carro de se-
Linda côr. ™ ótimo

KARMANN-GHIA 64
estado, equipado, azul

trada 990, resto 24 me- taxi 250 m.
v«nda-se|ses sem parcelas c| se-|^ncjedsó,%'

• i-..~ .,„„ n.m li- Haddock lobo, 40 -
Carro de fino troto, pa.c .8.7042 - C

comprador exigente..Troco ou__fa-|||^°LS.,?B-_^. 
L

RuaUrÚaual," 234. j KOMBI 61, carga, vendo NCrS
" 

2 300 ou melhor oferta. — Tel.
46-7710 - Washincjtcn.

v.i NCrS 2900,00. Facilito oulKOMBI 1964 de iuz.o_d"e 1 só

troco. Rua Uruguai. 234, idono, conipletainentn novo, troça-

cilito t.i 1 500

GORDINI 64 - Cinza nraüle
Equipado. Suioito a qualquer pro-

i;„..„cv.do mé 
"is 

meses, guro total, garantia nos-|^_Sj£^J|«ia

SudfÓ0"" sa revisão, equipado. —
"EMA 

AUTOMÓVEIS -

AERÕ WILLYS 66 - Em p.rfoito
estado — Vendo, troco. e faciH-
to a loncio ?raJo. Agência Su*
burbana da Automóveis Ltda. —

Av. Suburbana n.° 9 991-C a D.
— Cascadura.  
AERO WILLYS - Cia. compra 60

¦ T , ., ,oonQ a 2 800; 61 a 3 500; 62 a 3 600;
ti. Bonfim 66-A - Tel. 34-9909. ,H _, 

':_0 
u „ 5 000 - Venha

GORDINI 1965
—--.lT se ou financia-se. Rua Dr. Satã-

Ouro velho,
1 156.

DÃÜPHINE 62 — Ótimo estado, | equipado, ótimo estado geral —j J.— —

conservação impecável - Facili-1 V.ndo hoie todo o dia. Barão de.KOMBI

2 500 enlr. Gor-
dia 27 ou aceito

¦ Trator no pcnto
- placa 4 18-90.

TAXI DK,7 63 - Capela. Oti-
mo estado. 6 500 <i visla ou me
ll-.cr oferta - Tel.: .16-7131.

58-5713.
VCLKS 66, mcdelo 67, vinho, comL, •• _,__..,
12O00 Km reais, lacrado. Vel. 'Mg.""-g—- 

,. _„,,,_„
na roda. Rua Saboia Lima n. I VOLKSWAGEN 61 - NCrS 3 250 X/OLKSWAGEN 63 — En

. 28-6648. Aceito troca. i6t,mo, ,quinado, troco. Rua Al- .»VJUNOVVrtOCIN O O

Volkswagen '65, equipado, s.mfe^'1'., "' l-"°|trada 930, resto 24 me
•'^''^^•"^^'tóvoLKSWAG sem parcelas c| sé|

ta 218 - 78-3338. i64' *'• 66 e 67 - Todos revisa-iguro total, garantia nOS
_J ~_ dos no rpiresentant» — Vendo, . ¦volkswagen 1963, com radio,|,roe0 , fat'iii,. , \a„„_ _nrazo - sa revisão, equipado. -

cilito. Rua Antunes Maciel, 367-A V0;E i_ttja

Rua Barata Ribeiro, 998..^4^/^i^CS°n?;|Vcí^4^d^^

Cjcii, _ótimo estado Llãral>~__l>/| Agência Suburbana _ de A'.ilom6.! r«« a 
AUTOMÓVEIS J^**'

Av. Suburbana n.°- Cascadura, '¦ ¦¦' Rua Barata Ribeiro, 99-Bw;
VEMAGUET 65 — Vendo volkswagen- 1960

APROVEITE agora Novos planos.eom 0 c.irro e volt? com dinhei' ,

vaçao ...;- 
to cem pequena entrada. Rua 

JMaaquJta, 174 — CAJUT1.
Real Grandeza, 74. GORDINI lT, 1966 — Equipado,

DAUPHINE" 62 — Est. novo, úni-icom ridio e rodar cromadas —

co dono fac. cl 1 000,00, saldo Vendo à vista ou financio com

a combinar, prest. 150,00 _- | 12 prestoções iguais
Rua Bicuiba, 184 -
4_3_569_1J
DE SOIO 53 - Õt.
todo equipado, vendo

peq.
Volks 61 a 67,DKW sedan í.iro. Diariamente dos 7 ès 9; das.j-, Cr;sl0 

'53entrada - Rua San

, ,,„,, 
- -Híiin Itopetes luxo, porlá bagagem;cale- vuvjnuuui u-j — vcnuu vuwwftwn 1 vou - Tenhorjgjj

RURAL 64 - Estado de nova - ¦±"^_r_ "en° la 
|ux0 diversos equipamentos.Infaía mplhor oferta Tels conl 1 500 ent., presta.oes oe 20ítm,

Motor novo, pouco rodado, uCtna VOLKSWAGEN 1962 - Superno- Vando -'u troco Rua S Luiz Gon- 
"el melnor OTeria. leis.l,, Ver_ trMjlr Av, Suburbana iv.

aoarência. Vendo hoje pela me-'vo. Equipado. Vendo, troco, fa- zag_ 2 3^0 -Tel- 28-6048 132-3458 — 52-6835 —j 10 033-D, Cascadura. Casa fier.'™''

Aiuru"'^" .'."íOÍ HÍmüili"- 9«m7iH;d9&6b0' 
m' U''' 

VOLKS 67 - Zeio km, verme- 32^48'56 VOLKSWAGEN 58, lindo, uVl?'**,

ComOrO Ur- ttZ Z.\, &!. Mlnu.l P«,.,a - lho, interior preto, 8 milhões. -Ü!^ Idnno, còr gelo, rádio, tranca, -WM,l-ompiu ui E„ ,ar pela Rua Miouel pereira 
VOLKS 59, 60, 64, 65 a 67 - OKTel.i 26-4958. Aceito ofertas. VOLKSWAGEN 61 equipado, os-lmo mecânica. Vendo á visle^ii

Telefones U-SV1 a 3-Jvaa. 1 
y , f ,||( <|é _0 mss0! _____K d d. novo , 60Q $a,d_ ,,012 950. R. Canavieiras, 806, ap'.-^,

RURAL 1964 - Vinho . pérola, Haddock Lobo, 382. Tel. ... j^?„LKSfW^.N V77, ?,,.,'?.'_. ?*"! 20 meses. Aceito troca. Rua 24 10.. Tel. 38-584(1. ÇSS
carro bem tratado, nada oara fa- 34.2458 ' p ' taturado 

no|d „ . ,50|.A. i.Ai^c ',_—VT»—Tt r-*SS|
- . ,«« 1 n ... T,»i„ i.l- i? «17 pr-c<>. ___—- ':eu nome, vendo ou aceito carro;__!___':_": VOLKS 1966, 3.° série, equipa»»^.!,'

-64-4 800, 63-4 400, 62-!"l;. Vi1"! -l'"" ,i"-". r' '-"¦ 
VOLKS e Karmann-Ghia compro da usado om pagamento. Rua Esco-i VOLKSWAGEN 59 - Uma loia oeld0, rádio, capas de courvin, pnaqE». nli^ aauu.uu. ,„,,., _, . bem a d|nne|. bar_ ,,_ s, Crislóvão. 34-6200 - carro 1 550 saldo ate 20 meses.|n'ovo, con, 20 mil km rodados.*"?1""3816 -134-6056 - Sr. José. Rua 24 de Maio 591-A, [Vendo, motivo de viagem, urgen- >

VOLKS 63 - Todo equipado pr-r-'VENDE-SE Rural Willys 66, espe-'|C. Av. Teixeira de Castro, 15__i^.ij

nrírC^T*»To"«IHn";','.', Vr.lKSV/ÀCÍN 60 a 61 _TÇ5b5.|ftÍno estado, mecânica quálcíue, ciai de luxo. T.l, 47-0440. _ |- Bonsucesso.

gente, pago imediata-
mente à vista: 65-5 400,

150,00 - 12 prestações iguais sem en- 01-4 ouu, uo~t -,w~, «- iNCrs 4 600,00. i""™'" »¦...-.
Lins - Tal. trada - R". Aires Saldanha, 63,L 9QQ Cia. necessita vá- iÜRAl WILLYS- 64 Carro, quase ^'VwTmíSllSTsB

np- 404 - lei.. JO-iYQU, ._„„.« OO 4000 novo, todo revisado, suioito a ,,. , ,
imo ostado, GORDINI 1964 - Motor novo, me-rias, urgente. /4-«4T 

qua|quer prov0i en,rada , pBr. £2SKh_ ._—-_.-
do ã vista nos de 48 horas de uso. 1 500 de: OO.r.Toy — D CECÍL A. tir de NCrS 2 500 e o saldo em VOLKSWAGEN 60 e 61 -

67, Vemagüet 61 a 67, Gordini .3 à« 14 e das 17 ás 18 Irras,
62 a 67, Kombi e Rural - vários na R...a Maria Amill» 67. Tijuca,
anos, Chevr.let 56, Fissore **> I ALUGA-SE uma Kombi, ci-m mo
etc. Entradas variadissimas des- 

f ( „ _.xurs5es
saldo a lon* i

Rua Conde

torlsta.
Tel. 27-0685

Compro qualquer mar*
os acima de 48 — Tel.
- Rccha FÜho. 

Tel. 43-5591 .
Sr. Rodrigues

'(Belcar

!nos de 48 horas de uso. 1 500 de: -.0.'S397 — D CECfLIA
sinal, saldo a combinar. Barata __ 

oz_J„Zl_

Ribeiro, 232-A. | KARMANN-GHIA 63, superequi-

-GORDINI 65, estado^dei^d°- %«^d\2_*5.. 
'sZ

^am3f-°2 000,00'dTen-InÔVO, 1 800, Saldo lon-miniO":

SU^VÜ K go prazo. Av Princesa
Av. Marechal Rondon, 539 - | (sabei, 431 . Tel. 57-01 I 3
S' r Xnvl0'-- -rd- Expedito

n-pepe cPm narcelas r:!volKSWAGEN 66 - 2'a séri
__:ii,eses sem parcelas l, equipado uo. 6000,00, ... ."São 

Benlo C o VOLKS 66 - Todo equipado, oti
aoós as 14,00:m:) estado, mecânica 100%, suiei

3 mo e:tíido.

 - colégio
de NCrS 680,00 " '""

<jo praio. Troca-se. ..-.. -,...-,,
do Bonfim, 40-A, próximo ao|AUIOS
Largo da Segunda-Fcira a Rua ça, mod
Marli e Barros, 72-A, junto à 27-0B99 - Rctha Hlho. DAUPHINE 1962, perfeito est

AUfO^S^Ioriretudi-^R? 
W'L^S "> 

^ZhZo^P, 
- ,r^ Sl^tSa «CrfílSp *.. 

"^ 
*"%%__?% *U 

EMA AUTOMÓVEIS -.uA, 
"õ 
»^

XTpTridoatxasaoccm.xável estado. Vendo cj to ,0 Colégio Militar R. Conda Bonfim, 25. Tel. 
^.^aX 

^Rua 
M de

prar ou trocar sou carrol DKW o OQQ Çg^g |onq0 pra-!DAUPHINE 
ou Gordini, compro 48-6032, U« ]20, ... Sr. Manuel.

Vemao 60, 61, 62, 63, 64, 65, o ouu. ociiuu J f \/ us0 qualquer estado. - Tel. QORDINI 1964 - Equip., c! ga- ..s1rr,.-.í cni,.n,, urbanas a ci-
66 e 67 OK. Volkswagen 61, 62, zo, pra a do F amengO,l48-5181 - Santos.  rantia de 4 meses. NCrS 1 500,00 KOMBIS - Entregas urbana. ».«

KOMBI x CASA em Mesquita
Valor NCrS 3 500 - 23-0878
Carneiro.

10 15 20 25 ou 30 me.es. -iam excelente eslado. Fin. c| ...exame, facilito com 2 800 saldo; VOLKSWAGEN 59, 62, 63, 64, 65;vOLKS 66 - Militar transferi
Entrega imediata Av Almirante'l 500 saldo a Combinar. Araúio até 15 meses. Rua S. Clemente,'„ (., «-.¦_ioreo..-':iados, revisados —jvende, troca, facilita. Ver o tra"
Barro-o 91-A Tel.t 42-6138. Lima, 47_- 7i]_uca_._ _ _ __:19o-F 

-_26-8214.  Entr. , oar|i, de 1200 mil, saldo:|ar p,ua pereira Landin, 80 -

DTÍDATTnTlTrvTÃi; FÍT VOLKSWAGEN 66 - Vende-se á VOLKS 61 - Sincronizado, todo longo praio Rua Barão de Bom|Rarni„, ,
KUKAL VVILLTO OO — nil-;,r..ln A inn _,„, _ ,„,„ „,„ dnleauloado. olimo estado. mecSnl-l Retiro, 1 115 - llonue. 'VOLKSWAGEN '60, 

o mais equú

imi

KARMANN GHIA 62 - Ama._sa-|Sequr0 [ofal, garanti
do do lado esquerdo, mecanl- . t„,J.

100% ' " --"•¦¦¦- -

trada 1 190 resto 24 Russel n. 404-A no a;oU9ue. « 100%..facilito com 2200 sal- VOLKSWAGEN 65, vermelho, <pr-L.oo da GB, suspensão, caixef-í;- ——r _:--—. —-: —r— iHr. nt'» 15 mpsfti. Rua S. Clamen-I r«,^-;« «.nin 'mlrn Acnn nniirn I'  Tranca rÁdio í-tC _&"
. Castro, 150. ijjjjgfc

\l'"iQ. do alé 15 mes&s. Rua S. Clemen* ração preto, único dono, pouco
3 

' 
óti- -e'- 195-F — 26-8214. Juso, superequipado. Troco e fa-

cor verd=-ven,'no rá-;noSsa revisão, equipada. |^""|' 
"_ 

Desembargador IsidrVJlo toda prova. Vendo, facilito nt.-
«-I /. «*ir^rt«r»irn ' * *^

: 180-B. !DAUPHINE 1961, superequipado,
-!em ólimo estado, troca-se ou fl.

nancin-;c. Rua_ Dr. _ S__la;r___],_1.56..

DKW VEMAG 62 em ótimo est^o
do o equipado, troca-se ou
nancla-se. Rua Dr, Satamlni

Compro sem iborreeè-

fi-
156.

65, 67 OK. Acro ills 63, Dnu
pliina 62 . 63. Gordini 63, 64 .: I

65, Kombi 63, Fissore 64, 65. AERQ W|Uys 1966 - Gelo,
Chevrolel 56. Chrysler 50. Rural . rádi0i „_.3t!_, rie nòv0,
Willys 64 e muitos outros eom-r^ ', 

financio. Real Grande-
entradas a partir do 750,00. Tro-| .,, , , , 2 - Aberto
camos. Saldo a comb. Rua Mari:;-jt^ 2] 

'horas

ConBd°:r°BÓnflm, ^(Tü^a)!6'"1 
° 

ÃÊRÕWyT «ySupíequía: %*. ho-i7"d. 
"su, 

preTeren.

AE"RO WILLYS'- Compro, m.smo 
jg; ^°^"¦jicfToOo'"^ ,'„',. 

'_.!._% "'" "" '"

S^fthía^W d!T. . 
*: 

."« Tabíf^ó^'0'- 
"Ua Pr0' 

PKW VEMAG 67 novo; - Apre

340468, à noite. fessor Gabizo, 86-B. v.|„ ag0ra venda direta ao con.

hfSBFÍn <jZ\ÍT~/,1 „inernnui-!AEI!0 WILLYS 67, cor azul, for- l.umldor com financiamento «
AlENÇAO - Volks «, superequi- |o[)o - ado „m
pado, c, radio, capas, volante _v ' 

Itamanaty, pnous b.
sport, 100% máquina . mecânl- r_at"° cl" '!?'„" 

„..t,,,ii.r -
l_ - , outros - desde NCrS branca etc. Ca ro espeta ular

1300 - saldo a combinar -;Vendo ou .:. Ir«. po «lie d»

troca-se. Rua Conde de Bonfim, jmenor 
valor Av Pasteur, 184

40-. - próximo ao Larrjo da jOp. 505. Tel. 46-9.47. - Sr. a 34-1776.

_.,..(_!,_. 
[Orlando.  

_ DKW VEMAG 62, 63, 64, 6

atenção. - Gõ7di'ni 67 III -í AERO WILLYS 67, estado
quase sem uso. Rádio — capas . _n ¦ __J,
.. super calotas etc. e outros - de novo, 1 400 km roda-

gHÃ ^alsfRua^Cond/^ldos, 4 000, saldo até 24 d^,

dades vizinhas, 
' 

Excursões, Via-

meser. Troco por VW menor
-rrivàlor — 26-82141. Rua São Clemen-

serl.E!to, 195-F.  Av AApm dp Sá 14-A IVOLKSWAGEN 64 última _
AV. /V\em ae oa, l^«, único dono, todo aqui-írj^r^ .. =„„„,„„,,;„„,„r. i £._•!•»_ n,., ii.,-,^ vuLino oo — ouperequipacio,
iunto Rua Passeio. —'- "" - """ '"¦ H"-'"

d8penÍ3;0Fjncí«0c0aX«vilr0 
I5?Á0" |S«" tUrÍVmõ~".'le."Aceitamos tam- T^Y.'V h^ô Í.n_Y'p'i^. IVOLKSWAGEN 63, última série,

R. SSo Francisco Xavier, JU-tt. 
|fem'_n„.,3,_ p| va\_m_. Preco pl - 

GORDINI 1964, perfeito estado, n.Ia cu a combinar. Faturamos
um só dono — Facilito. - Rua _ f;rma5. Todos os carros se^
São Francisco Xavier. 254-B. em 

guralic_ t/ motorista á sua dis.
frente ao Colégio Militar. j posição. Seu problema é transpor.

GORDINI III -Consórcio - Pas- t.i TRANSFRECAR É A SOLUÇÃO

so contrato. Tralar com Santos - - Rua Antunes Maciel, M-A. Tal.

34.1222. 48.3237. Temos tamb.m Caminhões

GORDINI 65 - Ull. 
"séTÍÍ 

- o.Furgo.s. ,¦__,.,„_,,¦_
Como novo, um só dono. RualKOMBI OU KARMANN-GHIA -

Araúio Leitão, 545.302. !Compro sem aborreee-lo. - Vaio
ago hoja em dinheiro. — Tel.

GORDINI 62, 63 e 64 850,00
Saldo a c:r

pado troco e facilito. Rua Barão,,... 
u^ bíu 5 980; venc|0 ur,

RURAL WILLYS 64, 4/4, s.mlnõ."1^L^wagÉN 63 úllí ~ 
í,en'e- "" S;;'0ir° ^"'^ ^

va, troco o facilito longo prazo. VOLKSWAGEN 63 ull,

Rua Riachuelo, 48-A - lapa. linda cor. unico dono, «uP"oquh
",....¦  ' .¦_—_,-« r—r- pado, roço e facilito. Rua Barão

RURAL WILLYS 64, 4/2 estado 
§ M'e5qu|ta, ,-/_,.

de novo, facilito com pequena —*—— ~—
entrada até 24 meses, Rua dojVOLKS 61 - Radio trans. capa

Russel, 32-A, Largo da Gloria. | de napa, bom estado, 3 4UU a

RURAL — Compro sem aborrece-.,- .„ «
Io. Vaio no horário de sua pra- ?;„,„_:. 

'

farinei. • pago hoie .m dinh.i-i:>amps'i
ro - Tel. 38-3891.

cilito
174

Rua Barão He Mesquita,

maq. novas
R. Teixeira di

VOLKSWAGEN 64, mcdelo 65, CÔJ..,

- R. Carvalho Alvim, 529^C:J3«è^j
Verí-3.';,

—-—-—; ¦ greno o mais novo e mais equi--..-.-
VOLKSWAGEN 62, linda cor, es- _„ da GB -| rodado u 000
tado da novo, .superequipado. —' ¦ ¦ ¦ ¦¦—

Troco o íacílito. Rua 3. JVieic,uÍta,
174.

/ista. Troco Dauphine a Gordini
São Paulo, 19 - Est.

hje!.: 25-2555 - Sr._Cas;aú.
VOLKSWAGEN 1966 - Equipado",
facilito, troco. Reis. Barata Ri-
beiro, 197-A.

VOLKSWAGEM 0 Km 1967
do ci Tincnciamcnto ou aceito tro-

VOLKSWAGEN 60 - Linda cor,._3i Rua Conde Bonfim n. 25._
todo equipado. Troco e v.cilito
Rua Barão do Mesquita, 174.

VOLKSVMGEN 64, em ólimo es-
ttido. Rua Torres Homem, 150.
Mercearia. 46-7770.

VOLKSWAGEN 66, 65 e 64, todos
noves e oquÍnado3. Vendo, troco
e financio. Rua Francisco Otávio-
no, 51.
VOLKSWAGEN 60 ultima serie

VOLKS 64 -Azulatlfintiw^ó». 
lransformadó para 66 05,ado—i—: ~T" ! mo estado, mecânica

mi-

. SC.-091.longo prazo • iuros ínfimos nos; nov!,sim05_ equip,
seguintes endoreços Av. «'lan- i_,|nari Trro - Rua Mariz . Bar
tica esq. de R. Djalma Ulrich, 72 jpra;a da Bandeira). ,

XíaL^ondo;^»- T.ir^Vu44R6 GÕ^bWTó-r^dTlíu^l Entrada a partir de

... .1 orova.
revisada, r.idio, pneus noves e,c*:!T(1ido ai-=

'nal bom preco urgente. Rua Ma
ranhã 520-101. Tal. 49-4942.

Automóvel
e Dinheiro

., , ,. 20 meses. R. 24 Maio
1500 ent., resto como quiser eu 4a.270l.

.-..-,-—,~Á Tc troco. Rua 24 Maio, 332. Tel. ------
<OMBIS 63, 65, 66 - 49-6976 - King. VOLKS 63

— 
jest. a tcda_ prova, a^.sla, treco, ice|ente eslado. Fac. com 2v0o.

24 de Maio, 19. São Fco. Xa

—; ;.VOLKSWAGEN 65, equioatlo, ex.
Equip., excepcional UMo a,é 2| „,„„_, tfeU)i oua

00
a —

tedo equ
1 200, financiadas atéj tatmente

iRURAL WILLYS 63. To- 2C0 ent. saído 18 m. R.
.1 b. Fco. Xavier, 342, Maracanã.revisado, T_,,. 286839.

- Vendo ur>
grená, com rf.d

do. Trator leleícn^:.
,43-3104," Dr. Ellsio - Ver no er- 24 preStCÇÕSS 

IQUÒIS, re- 
pneus nOVOS, 2 000, Sal- VOIKS 63 - Equipado, excelentes quÍBado. Novinho. A vista 7350|fe"lve" tacienamento dos fundos da Can- . --,..:-,sAac rr»ml_l - ™U!«^^ T--,i-.^ estado, a qualquer prova. Tro* i.-.¦?. ...,,

uardador Benedito.;visadas, equipocias, com do combinar. lratari_0 e f5_. c: ,900 „„,. !aid0 até1"""0 '" '

VOLKSWAGEN 60, 61, 62, 63, 64,
65, óó. Carros revisados, sujei-
toa a qualquer teste, entrada a
partir de 1 500,00. Pagamento cm,
10, 15, 20, 25 e 30 meses, pres-imovel emprosta-se com a ma,.
tações desde 156,00, sem parcelas xlma raoidez ficando o carro
intermediárias. Não «consórcio.' ' j T 

i 48-4624, ci
Você da a entrada e leva o car-y" \ . '

ro. Av Almirante Barroso, 91-AOIlVeira.
- Tel.:' 42-6138.
VENDE-SE Volks_ 63, equipado,
no estado do novo. Rua Açaré,
38 - Toi.: 38-3326.

Sendo proprietário de autoV^

Aluguel Kombis

:*

_ Tel._ 78-7512.
VOLKSWAGEN 1967 a?u todo'

iz e Barros, 72 (Praça da

Bonfim n.° 40-A - próximo ao meses. Av Princesa Isa-

^íwffil « (n-ibel, 481. Tel. 57-7787,
«ar ÓK) - perfeito estado geral 5r Expedito, e Praia dO
<¦ outros — Desde NCrS 1 200
— saldo a combinar — troca-se.
Rua .Conde de Bonfim, 40-A,
AUTOMÓVEL — Compro, não von-
da som consultar. Pago hoie «m

Flamengo, 180-B - tel.
45-2044.

VENDE-SE DKW Sedan 61. equi- 
j Agencia tem novas cj mot.

pado em ótimo ostado avista 
|dj E,cu a praro -- Rua Açiire, 3o. —, v"° c

:,. 38-2326. idos. Entregas, viagens, ex-

. "íiíSi!; Rua|VOLKSWAGEN 1966 - Vende-se, cursões, passeios, colégios e
/--'u',°- :completamente novo _e equipado conjuntos. Tralar c; Sr. Silva.-

e 67 OK 1 190,00; Belcar e
niaçiuet, várias cores, equi Ps*M*~JdeÍárÍa cem ounrannnr ijcnçui.-., vul.""*-) «-,*., , -- .wv u W1n^...«. . ,,_¦«.,co e )sc_ c , lAAt nn,_ saiao _.ie ;R;0cnue|o -n
Saldo a comb,. Troco. Rua Ma. _RD|N| 

v.„dalsegurO AGENCIA COPA-jAv. Princesa Isabel, 481 »™«- R- 24 «•"• 3,íl - T«'- VOLKSWAGEN 1961, 1962, iml_"„-00Ò"kS, um «ódono.Pre.: . ., P ,. r... ...

0AUPH.N, e gordini 62 63 Et.^:^ 
CAR - Barata Ribeiro, Sr.Roland. Telefone v^65 _ Excepcjona, estado, K 

¦^-¦^, 
^pK ^^ 

-.^^ - Av" " ^ = J° ,0I"S «^

sü3-a Barroi> n (Pfa5a ^$ 2a&* - *ls^a&r^^ ^ATlyou» s».- »";,^ ^l^^^rjrdj^ -e&

Tel.: 52-7722 c 32-8481.

Transf. inscr. n. 95 Tel. __________Lr____ar5Í; SIMCA Jenflada 64 Com-

AERO WILLYS 65. Vendo, 23 000 , __ ..
dinhoiro. Veio em suã residência Ikms, rádio, tranca, estado d= I DAUPHINE 62, emplaca-;^-.',,.
- ¦'6.1250 Inovo, côr caslcr. Troco. K. Bu-. _ ,' . |^V_
AERO WILLYS - Compro, não ||lv»r, 125-A_- Tel. 37-953B

venda sem consultar. Pago hoie AERO 65 - Unico dono, equip.
em dinhoiro. Vejo em sua r«i- raridade a toda preva, à victa,j
dcitcia. 46-1259. ;trcco e fac. cj 2 900 ent. saldO|niCa.

A"ERO WILLYS 67, para faturar, à 18 m. _. S. Fco. Xavier, 342 - 
y longo prazo. KUa , ,ç0

praco'ótimo ....pra» cjaiMaracana. T.l.i 28-6839. 
__ ^J^ p ^.r . flg |

VOLKS 61
do, mecânica a qualquer prova.:

——:——-jTroco o fac. c 1 700 ent. saldo I par!.s ou' batidos. Pano a viita,\/ni rv^WAGFN
R , Santa Al.xandrílda SAAAB. Tralar Gonçalves Dl.l,|'u,"- '«:. 

Aiil^iAAAYAA!™.* 
^n0*A 

,M 
~ ÊC,,uipadM»». ¦»"!•»'• R- 24 Maio- 316 ".ainda hoie. - Tel. 34.4687. VULNCJVVAOCINRua Santa Aiexanon |oa on «, KARMANN-GHIA 

1967- 0 krn, Vendo, acedo troca e financio Tel.: 48-2701. vn'ii«WAnMi n*6—cs", CiTuTÍ !Pro urqente, pago líTie- ¦ ¦- -concessionário 
Rio, c garantia, até 20 meses. Rua, .Conde da Bon4voLKS: _i¦_ Pér0|a _ v|.tã~tTo^ 

VtH SWA 
ii, . t j' „' j¦ » 

' • « ic Alugue um Volks Sedan ou

N, 63-65. impacíval *^° ^^J^^l^hu^-W- ^ ^W^^^T^ Â' ^b" Di Z você' mesmo -

do na PrRça, estado im-|ii3. 
"««1 

.vendo ^^ttrt^t^A^^ Íl^Zi,NlVZtâfAmÁ%0f: 
24 Mfi°' 3'6 

Yf«'„A.- Ru« ' «-"|5 400, _64-4_800, 
63- Av. Paulo di Frontin/ 500.E ,

DKW PRACINHA 65 - Ótimo ost. " ,v ¦ ...
18 000 km. Vende, NCrS 4 SOOGALAXIE
fac. pr.rte.
na 602 ao. 303. ....,_

3.a a 5.a*ísiro] c! Fragoso

Aluguel
le carros

'•¦ipecavel 100% dtt mecâ-no,' Paim Pamplona 700. Telefo-;?
49-7852, KOMBI I9ó/ ::cro Standard cu!_m ,,_.a ,

uxc. Vando, troco, "-i!^ "«^JsTMCA -

Hor.iric

acordo com as possibilidades doiAERO 61

idéncia - 46-1259.

Vendo C| 2 500,IgÕRDÍNÍ 67 lll, unta i^; nua-:--—"^--KinarRuá B.n.i»»«v- C»"P».™'*•»*

.JB -¦ ?• }/<%%£'¦ 
342 -Isaldo longo prazo. Rua ^«"-""..rdbT^SEf-? 

'-hj» ,06' 
ÜÜÜ! 

"'" 
T?"4 

'_&& hoi' "" *
azo de|Mr.r6ca5'',-__!_28_?3-I_. L» r- v tan It.~..... _ R Conde' de Bonfim l__i__   inhoiro. T.l. 38J891

uipa- Sao F. Xavier, loV

.',8-2701.

VOLKS 62

n, 367-A. ;4 300, 62-3 700. Cia. Tci. 34-9500.
1 

E"e''cionai estado, VW _ 64.67 _ Financiado em nprp,,|t, v4rjos urnen-i
,u, superequipado, todo 

,a qualquer 24 m_,_Si com Míi d, ,nttada neceSolfa 
_v_anos__u_S____ |.

UU. serie, equ
freguês. Outras informações na do, pneus novos, mecânica a qual- Di_w j DAUPHINE -' Compro. Ij^LMÃN 1952"
Rua Júlio do Carmo, 9., com Soa- quer prova. Troco c fac. d 2 OCO .N- 

y_nda Mm eoníL.|t,., pJn0 A„„„ „,,,,r|„
res_. Tel. 43-8430. ent saldo ale 20 meses._ R. 24;h_i(> <m din(,eir0. Vl

ALUGUE um Volkswagen e dirijaí^^^6 
- Tel.: 48-2701. 

Ir0,idôhcla_— 46-1259.
você mesmo. Aero Willys para "•/_>„_. i«/ii {yc lj~"n Lm ! DKW 62 a 67, Vemagüet 61 a
samento com motorista. Rua Dr^AL^KU VVILLTi O/, U Km-iVoiks 

ot , 67, Gordini 62 a
b. Tei.: 48-3493 -jcôres a escolher, 20%Satamlni, 161-1

Tijuca,

AUTOMÓVEL X DINHEIRO - Não rj \/orA„ 
Prinrpc;-.

venda sou carro p! necessidade CiadO. Ver Av. KrinceSa
¦d. dinheiro. R«o|vo H»""1 Isabel, 481, e Praia do
problema sob garantia do carro. .' T ,
liquida.áo a longo praio. O car-. Flamengo, 180-B, I ele-
ro continua no seu poder e norn». ,«- 0(-i___j
Também compro, troco • facilito. 10ne 40-/U4^l .

29-5612, Sr. Angalo.
AUTOMÓVEL - 

"Compro, 
pago

melhor prejo d» Ptaja, 38-6971 ¦

AUTOS Volkswagen e DKW V.-
mag 1967 OK - Ao comprar ou
trocar sou carro por um Volks
ou DKW OK 1967, lembre-se qua
NOVA TEXAS Iam o modelo qua
deseia (Balear, Vemagüet e Fis.
soro) nas cores a nos planos de

" "" [KARMANN-GHIA 
64 - Vendo, úl-

Raalmen,.' ™\*£> Jfc: S*X7*A"&
V.I. en, -»! s:'r.;a,K';crXavi,r7446 - 48.3,95|^;rir;f-o:tic^00R. ^dor^

Medeiros- Ida Silva, 419-A.
IMPALA 1965 - 6 cil., mecânico, -- ¦__¦¦ 

fc^_~ perf
4 pottas c/coluna. Amarelo. Tudo! liado 3-400 •

ves, 260-402

67,
67, Tudo

De:de NCrS 680.00 - «_j*|nâÇõ'.'"Do"c. Embaixada. Troco ou

Q,-,»f=rl=, o calrlr, fin,-in-:do a l0"s° P.«°-J.0"-" 7 R- íinancio c/ 10000. Saldo a com-
entrada e saião rinan- Ccnd, de Bonfim, 40 - iunioao:i;;ni,r Tel 55.7.83.

Largo Ha_Segund^*Fejra:
DAUPHINE 1962 - 3.a série
Em ótimo eslado. Desista _-- |-eq., e Mercedes 65, 220 ?*:

prpva. I roceie fac. c I 900 ent. ,_, cr_ditI1 diret<J a0 „nsumidor te. 22-4229 e 32-5397,1
saldo ato 20 meses. R. 24 Maio, :„_,:,_:,__, p,|0 Bco. Central ou „,,.,.

-"TuI4|..,.,.)6'3'6 
~ °L' '• ,8'-00 •"'"''>'" *l •n"ad* - Av' í

troca' e la-iV0LKS 61' sin"0,i;iado, capas, Min. Edgard_Romoro,_64, «I 301. IvoLKSVVAGEN' 66 - Vendo péro-
laterais, napa, ótimo eslado. - 

voLKS 62 - Equipado - 3 900 à Ia 6 100. Ver e tratar hoie só

SIMCA RALIYE 65 e 66 - Equi-^,'°. 
A"' Copacabana. 420, c|L,sta F] , , wludw. dj__10h até 24- Tal, 37-2804.

padas. Novas. Revisadas. Aceita- ,--c-tir--- Ay. Casario de Melo, 1027. Tel. VOLKSWAGEN 196o - Unico do-
se troc» e facilita.se - Telefone VOLKSWAGEN 65, azul-atlSnUco, 94-0151 - Campo Grande. L__ eC|uipado, estado de novo.l
25-8651. —m 23000 kms, estado de novo. VOLKSWAGEN 1966. Èst. de nô-troco * fac. c| 3 000 enl., rcst.; d_„j„„ ooo.t¦ NCrí 5 480. R. Bolivar, 125-A.|V0. Equipado. v""do, troco, fa-até 20 meses. .1. C de Bonfim, Av. Marechal Rondon, 2231 -

SlMCA TUFÃO 65
revisado Aeeit<vse
cilita-se. Tel.: 25-8651

Vende-se

Carro
sinistrado

Volks' 1967

Me- Tel. 37-9588.

AERO WILLYS 1960 - Maquina,
estofamento, pintura tudo origi-
nal 100%. Trator na Rua Miguel
Ângelo, 428-A, eletricista, facili-
ta-se parle — Maria da Graça.

AERO 63 — AjuI noturno, pneu:
n°l°XY?''A_ü ".'A^' '°d° l00.;ib"KW~VÍMÃG 1967 OK"

cana;

Equipado,
cilito. Haddock Lobo, 386. Tel:
28-0071 e 28-6596.

R^c,AnBdr"de 
HsiMCÃ TUFÃO 66 - Nova.

... .B:5".B- canlca e lataria- excelentes. Re-|__
KOMBI Luxo 66 - Estado de no*[visado em n| oficinas, — Redi]\/üLKS 61, sincronizado

'v»r c* c»PaIr rilt',c'. Ví!r,do. ace|-jS. A. - Rev Chrysler do Bra- clnza-prata, superequip. Trocu elvOLKSWAGEN 1967, 0 km. Beo
ITAAAARArY OO, SUpe- ,0 tr,-,ca o financio ate 20 mo-|_j| _ Aceita-se troca e facilita- financio. Real Grandeza, !93,iNilo, a emplacar. Vendo, troca,

, --. Rua Conde de Banfun, 66-A. LB _ Tal,; 25-8651 " 
"

Vende o de seu uso. Rua Al-1 f^> 
% 

Wei Cfa".,°°'_f 
A.kARMÃN^GrílA. 64""-"~ Pcrolalisf^õÃ^õ^Tn^arirW^^CTs

Saddock de Sá, 13, com! S . TrOCO, TaCllliO. MaO-: equipado, vendo, aceito troca e 850,00. Olimo. Troco a finan
em Ipanema. I _i 1, i«l. 070 jfinancio ató 20 meses. Rua Con- c;0 p,ua Domingos de MãgalhSas,¦-¦ ¦ r.r.r\- Inlirs ../V-K de-dò'-:Bònfltif, 66-A. .Tel. ,34-9909,.|;3>i.A - Lo|a - Márla, da .-Grata,

577-A. Tel.: 58-3822.

DKW 65 Belcar, vendo
cl 2 500. Saldo

dock Lobo, 379-B.
IMPALA 1963 de 4 portas,'6 C, KOMBI • K. Ghla - Compro Ur- STANDARD 8 - Vendo melhor

OngOmecánico, sem coluna, ar condi- nanto, d. particular, p/ mou uso.|0(er)_á Ba5e 500. R. Nisia Fio-
__ v ¦ Icionado de painel. Estudo troca.1 j>a<j0 _ vista, o iuclo valor, .m;r__|ai 43 _ 58-7C66.

praZO. SaO KO. AaVier,|S5o Fran_!__0 Xavier, 400. Tel.l|,/ domicilio. T. 48-7132.

Loja 1 e 2. Aberta ató 21 horas, [facilito. Haddock Lobo, 386
'Tels.: 23-0071 c 28-6596.VENDE SE um carro Morris O:

o°'.d J.9S2A..S_li'.'n",„'' 
°f°rlf."i 

IVOLKSWAGEN 64 - Equipado, [cio. Transfiro por 5 500,00,
A^ul-atlántíco. Mecânica sujeita ajcontinuando i pesio* a pagar

'.IVOLKSWAGEN 65, todo equipe-
do, côr gelo. Ver Rui fitnto
Ribeiro, 82-A, no bar.

[VOLKSWAGEN 67 — Z.ro km.
Côr pérola, recebido ds consor-

Rua da Quitanda. 196,
101 — J0.10 Cândido
23-3680.

1.°
~ ^e'-[qualquer prova. Aceito troca ou

jfacilito c 2 000. Saldo até 18 me-
todos ses. Rua Uruguai, 234. 

Estação Sampaio.

189.
Ao i

140-5476._
IMPALA 62

IMERCEDES BENZ Caminhão
Ãiul metálico, -su-:i959 a óleo, 14 toneladas, bom

.. tper novo e equipado, documenta-,e£,tado. Vendo NCr$ 7 000,00.
comprar ou trocar p[ Belcar, ve-|.5_ de Embaixada, faço troca e Tel. 52-4760 até 12 h.

rimaçjuet ou Fissore 1967 OK, -•m;jf_ci|il0i Rua do Bispo, 47. ImfbcurY 51 -' CÕüpé, nova de»e Nova Texas eempre - MERCURY 51 . .
ITAMARATY 66 - Vermelho, car-jtudo, vendo, troc, facilito. Cer

2 000 saldo até 20 meses. R. 24
Maio n.o 591-A.

. ,ÁERO WILLYS 1965 - Superequi-íb'retj."  
financiamento da sua convanlen- d rSdi Motorola americano, lenl'o niellior ne.óclo da cidadã! ,- ,. ,—-, ¦-¦¦--. ,
<ia- 

.7, -A«.V- ,r 
""""í.3' ,Sq- 

Av *«ni um único arranhão. Troco, o menor,, pre.-s; os menores; ro novo, parai P«»o» de fino „„,,„ D_|,ro, 82, posto em Cas-
ma Ulrich (Copacabana) . Av. 

, 
.,. 

R Haddock Lobo, 320. juros no financiamento; es maio- gosto. 
Ver e tratar na garagem.i__aura.

Mal. Rondon, 539 (Est. S. Fran- avaliações na troca. Av. Mar. Rua do Bl.po, 47. 1,
d.., x»v,.r).__... _ I^NÇAO^^ ^^mia t^«^»!R?nd_n_ 539 _<E,t. ,55o Fr.nc.Xa-! |TAMARATY 1966 - Rara
AUTOMÓVEL - Compro sem
aborrece-lo. Vejo ¦ domicilio no
horário do sua preferencia. Pago
hoie. Tel. 38-3891

MERCEDES-BENZ 62, es.
todo de 0 km. Melhorbém-DkwTRu-raTpa^do bem:^,. 

g. 
AJI.nll,. «,. «?Ç, -^ .^ 

Vendo 
utooc, a« « r,m. .^j..-,

ros, 72 (P{,,_ Bandeira) . Cond. ,, . n_n _„ oferta. Podendo Taci nar38-3816 - Michel.

VOLKSWAGEN 64, 65,
equipados, 4 600, 5 200 ã vis- |voLKS 60 e 67 - Todos revisa-

SE VOCÊ descia adquirir um au- ta _ 
- 

_R.____assac.iem, 98.  1 _.05. Troco, financio c/l 200 -
tomóvel ou outro tipo de vei-|V_"m^qUET 66 _ ) 700,00, óti- Saldo dentro s/condiçôei. Rua S.
culo financiado, procure a PLA- estado, único dono e supe-Fco. Xavier, 374
NAN — Av. Rio Branco, 156 ¦./
2 906 -
32-8994.

Ed. ContraA^ioAi-A^.^t tOCil-fi*

SlMCA 59 - Equip. pint
Enl. NCrS 1 300, saldo 15 meses
Lavradio, 206-B.Jel. 42-0201.

SÍMCA ESPLANADA
67, 0 km, pronta entrega. NCrSl^ntcnio
8 000,00 de entr., o resi. a longo |_,-s^j-j-,j
prazo. R. B. Mesc|uita,__48-p.

rádio,
te, câmara de eco etc),

Ia combinar — Av.
nova.|Rondon, 539 - S. F. Xavier

VENDE-SE um Chevrolet 52 cm
,ótimo estado. Ver e tratar na Rua

Chr.v.IJeI ÍUbaldino do Amaral com o Sr.
- Ponto de taxi.

Fênix S/A
LONGO FINANCIAMENTO

PEQUENA ENTRADA

.t-do IVOLKSWAGEN 56 - Perfeito fun
'estante y^YzenàSc"')' 900 saídcT aTé 20 cionamento, equipado. - Tel.:

M3rechal'meses. Rua 24 de Maio 591-A. U3-2413. Sr. Jorge.

VOLKSWAGEN 62 ótimo
1 900 saldo

prellações de_ 90,00 men«ais.__- Í4 — DKW Belcar novo squl,

64 — Gordini cinza, equip.

63 — DKW Belcar, excelenlt,
63 — IMPALA, novo, 6 cil.
60 — VOLKS. Tranfs. 64 eq.

TODOS REVISADOS
R. São Francisco Xavier, 102.

(P

Tralar com Sr. Costa, 22.2533,
42.7907.
VENDE-SE Renault
Tratar R. Álvaro
218-B — Pr.ço a
Pilares.

Fregat* 56.
de Miranda,
combinar. —

AERO 63

¦»

go hoje - Tal.: 38-3891.

AGORA até às 10 horas da noite
V. S. pode adquirir seu Vomag
ou Volkswagen com venda dire-
ta ao consumidor a longo prazo,
com juros insignificantes. Anoto
o endereço: Av. Atlântica esq
de R. Dialma Ulrich, 23 - Copa
cabana — Posto 5. __________

66 - compro p| meu.ávnfin7, 4MTIÍU..")."""- |3 900, saldo longo pra
Compro sem;uso;u,pago a visla. Tel. 34-"'™|dãíjp'HINE~63 -"meianicY e la- ZO. - Ver Praia do Fia

% vendo 1890. Facl 1 pn R
Senador Bernardo Mon-jmengO, I BU-B-

teiro, 220 - Banlica
28-471

AERO WILLYS - ~-,...,.. ... -
aborrecê-lo. Vojo a domicilio np _J___... .. ;taria 100°,!, vendo 1890. Fac
horário da sua preferência. Pa-jBELCAR 1966 -- Bcgo Camooriu,p_r|_ Rua Senador Bernardo Mon-,

20 000 km — Vendo ou troco
Matoso, 168.

BUICK 54, coupê — Vende-se ou
troca-se por Simca — Rua Gen.
Polidoro, 322 A e B - Tels.: ..
46-7607 ou 46-3645 - Júlio.

AUTOMÓVEL Dodge conv.
Treco aceito TV, geladeira como
parte do pagamento — Tel.: ..
23-0878 - Carneiro.

CASAMENTOS - Impa.as, llama-
iraty, particulares com motorista,

flQQ*|aiu..a-se. Sr. Vionna. — Telefon'

AERO WILLYS 62, forrado -a cou-
ro e eciuipado, troca-se ou finan-
cia-se. Run Dr.1 Satamlni, 156. __
AERO WILLYS .64, forrado a cou-
ro, o mais novo do ano e equi-
pado. Troca-se ou financia-se. R.
Dr. Satamlni, 156.

Telefone,jfAMARATY 67-5 000 km, ar
 condicionado. Transfiro consórcio,

DKW" Vemagüet 57 - Equipada. |prestação NCrS 197,00. A vista

Vendo, aceito troca c financio até; NCrS 9 000,00. Tal.: S2-4147, ra-

20 meses. Rua Crnde de Bon-! mal 17 - Sr. lage_

MORRIS 52 OXFORD, toda prova
geral. Vendo, troco, facilito. Cer.

queira Daltro 82, posto Cascadu-

66-A. Tel.: 34-9909.

DKW Vemagüet 67, 0 km, côr be-
qe, forro verde. Vendo NCrS ...
9 600,00. Troco. Rua Teneleros
131, ap. 902. Tel__56;4974_.

ÍNTÉRLAGOS 66, conversível, su*

perequipade, único dono, coni( 18
mil km rodado!, carro traladissi-
mo, impecável de tudo. Vendo
à viita cu facilito cem 3 500
mil rie enlrada. Restante a com-
hinar. Av. Pasteur, 184, ap.
505. Tel. 46-9547.

VOLKS 65 - Particular, vendo
,pela melhor oferta, base 5 150. R.

,, ., ., . ,SIMÇA. RALLYE 6Va mais nova figueiredo Magalhães, 598 - Ga-

parte. Ver Rua Mariz e da gb. Traíar Couto, 30547o.1
Barros, 821.

MERCURY 54-4 portas, pneus
novos, único dono, desde 0 km,
excepcional estado. Fácil. Av
Mem de Sá, 173. Te

, . — VOLKSWAGEN 1967 - 10 000 Km
SlMCA 1964, em OtimO|- Vinho, troco . facilito. Barata

estado, 2 000, saldo a|w!"iro' 232A

combinar. Ver Av. Prin-
cesa Isabel, 481. Telefo-
ne 57-7787.

52-5934.

2 800,00 a vista
Maio, 25.

Kua 24
28-5496 c. 28-5766.
CHEVROLET CAMARO 1967, cou-jrwyi/ VFÁAAGUET 63
pó, cl apenas 2 000 km redados,!UKW VtmW^U Cl OJ

8 cil., mecânico, direção hidr.; Entrada I 072, TeStO em'._-:__:•..___—:  MORRIS OXFORD 51 - Ótimo es
Power Brake, radio, ar frio. Ven- __«.„,. cerT. DarCelas; ITAMARATY 67, 0 km. ,_do, qualquer prova, base 1 400.
do ou troco carro menor valor.|/4 meses sttlll ijciilciciOí ' 

, , c^ ¦¦ ' "--

Rua Barão de Mesquita, 129. Li 
sequr0 l0.a| garantiaiTòdas 

as cores, 20/o de,-.

CHEVROLET 57 - Bn!-Air, em -'<-< •' -1 !_.,._-!. 

__ .... ... SIMCA 63 — Unico dono, ótimo
MERCURY 1958 de 4 p-, 8 cil.lestado. Vendo cj 1600 ent. e
hidr., dir. hidráulica, rádic. pin-1180 mensais. R. Delgado de Car-
tura,'2 cores, ótimo estado ge-1valho, 13. Largo da 2.o-Feira

VOLKSWAGEN 1965, novo, par-
ticular, NCrS 5 500 vista. Ne.
.ócio direto. Tels.: 52-0391 ¦
31-2735, D. Vandete.

Av. Marechal Ron-

dõn,~423, S. F. Xavier.

- , "lnnc.c;t rpvkãn eauioada^ntrada, longo Financia- NASH 48—Vendo m. oferta
m. estado, 4 portas, c| coluna, .nOSSa revisão, equtJJaua >,_.*.. 

Dr;„^a 
' 
facilito. Rua Santo Cristo, 201.

SlMCA RAILYE Especial 65, esta-,
do de nova, 30 mil Km, único|mengO, 180-D.
dono, toda equipada. Tel. ••.• |VOLKSWAGEN 1967, 66, 64, dl-

verias cores, superequipado e re
visados. Vendo fac. R. Riachue
Io, 388 - Tel. 52-6772.

AERO WILLYS 66
do c| 3 500 e saldo lon-
go prazo, estado de no-
vo. Tratar na Av. Prin-
cesa Isabel, 481. Telefo-
ne 57-7787, Sr. Expe-
dito.
AERO WILLYS 1963 - Excepcio-
nal estado, placa de quatro nu-
meros, rádio, capas etc. Vaie a
pena ver. Rua da Constituição,
14 — Sr. Carlos.

rádio direção hidráulica. Apenas
 1500.00 de entr., prest. de ...

\/en-'3uu'C°. Tr°co. R. Teodoro da Sil-
va, -419-A. 

_
CHEVROLET 47, mecânica excelen-
te, precisando pintura 1 200 à
vista. R. 24 de Maio, 19. Tel.:
23-75_2.
COMPRE AGORA - Novos planos

Volks 61 a 67, Vemagüet 61
67, DKW 62 a 67, G.rdini

62 a 67, Kombi e Rural —
vários anos etc. Desde NCr$
680,00 — saldo a lonçio prazo.
Troca-se — Rua Conde de Bon-
fim, 40-A - iunto ao Largo da
Segunda-Feira.

EMA AUTOMÓVEIS -
Av. Mem de Sá, 14-A,
iunto à Rua do Passeio.
DAUPHINE - Compro, mimo
precisando da reparos. Paso hoje
a dinheiro. Tels.: 29-1738, da dia,
34-0468, à noile.

DKW — Compro, mesmo preciian-
do d* re-taroi. Pano hcjt a di
nheiro. Toi.: 29-1738, da dia, ...
34*0468, à noile.

Tel.: 43-6206.mento. Ver Av. Prince-1í;?.MI]ffi.Ã&.Sa?t0
sa Isabel 481 e Praia do
Flamengo, 180-B. Tele-
fone 45-2044.
JK 65 — Pouco rodado. O mais
novo do ano NCr$ 11000 a vis-
ta - Aceito oferta — Ver na Rua
Ronald de Carvalho, 292. Com
o paragista — Sr, Luiz.

AUTOMÓVEIS nacionais é com
Auto-Prazo os melhores plano:
de financiamento, e seus carros
revisados eletronicamente. Rua
Conde Bonfim, 645-B - Tels.
38-2291 e 38-1135.

AERO WILLYS 65 forrado a couro
e equipado. Troca-se ou finan-
cia-se. Rua Dr. Satamlni, 156.

COMPRANDO, vendendo cu tro_-
cando seu carro na TEXAS você
sempre faz o melhor negócio
da Cidade! Todas as marcas e
anos nacionaisl Entradas e finan-
ciamentos de acordo com sua
conveniência — Rua Mariz e Bar-
ros, 7t2 (Praça da Bandeira) e
Conde de Bonfim, 40 (Tijuca).

DKWBelcar 1967 "S" 60
varias cores. Vendo, iroco, faci-
lito, pago a vista abaixo da ta
bela. Rua Bento Lisboa, 106. Ca
tetc. Horário comercial.
DKW SEDAN 1001 - Impecável

AERO WILLLYS 64 - Vendo em
ótimo estado, troco, financio uma

parte, Rua Dr. Satamini, 172-A.
Fone 54-3872. .

COMPRO seu carro sem aborrn-
ce-lo. Vejo no horário de sua
preferencia a paro hoje em di-
nheiro. Tel. 38-3891.

AERO WILLYS 62 - Rádio tran-
sistor, tranca, chave çjeral ele.
NCrS 3 630. Troco e facilito. Rua
Artur Meneses 44 ap. 201 - Ma
racanS.

JEEP WILLYS 67, 0 km,
Hp',|entrega imediata. Finan

ciamento longo prazo.
Ver Av. Princesa Isabel,
481, tel. 57-0113.

dador Manuel na subida convento
Sio. AnlcnÍo_.

SIMCA .64. - TUFÃO -Ótimo; ;s
estado, moca_,„ca_100%. J.pco ejiòia 

„ mU_ Volks 59, alemão por

OLDSMOBILE 55 - Mecânico
míq. nova, lindo carro, novo rie
ludo. R. Itabira, 199. Telefone
30-3424 — Brás de Pina.

OLDSMOBILE 51, 4 portas, óti-
mo estado.' entrada 300 mil, sal-
do 80 mil mensal — Rua Piauí
n. 363.
OLDSMOBILE F85. compacto, 2

pertas, azul metálico, mudança
embaixo, estado de novo.
Conde de Bonfim, 41-A.

Rua

VOLKSWAGEN 65, esta-
do excepcional. Vendo c
2 500, saldo longo pra-
zo. Ver Praia do Fia-

ABERTO AO PUBLICO EM GERAL
FUNDO MÚTUOsavip

facililó - Rua 24 de Maio n
254 - 48-0967

SlMCA 1963, estado de
nova, 1 800, saldo longo
prazo. Rua São F. Xa-
vier, 189.

2 840 - Rua Marquês de Valcn-
ça, 75J101 — Tijuca.
VCLKSWAGEN 67, 0 km. Vendo
com 4 000 entrada, prestações a
combinar — R. Marquês de Va-
lenca. 751101 - Tijuca.
VOLKSWAGEN - Cia. compra 59
a 60 a 3 150: 61 a 3 600; 62 a
3 900; 63 a 4 400; 64 a 4 800; 65
a 5 300 — Venha com o carro

Diariamente

(de funcionários da indústria de petróleo)

OFERECE
SEU CARRO HÔVO POR 83,00 MENSAIS

00 OSADO A PARTIR DE 30,00 MENSAIS

, iPLYMÒUTH 1959 — Fury — Sem

&c s°'4 5SÕ.00eà ^ 
-Z0^ J K 62, equipado. PneusU.^p^^^J^ *

Gerardo, m _ 6.0 andar. Tel, novos, aparência de n»|^^ ^J^Bjg^"^' -'VO. 
Vendo c| 2 500 eipiCK-ÜP 66 - Vondo uma Wll-

lys, em estado de nova. Tel.:

SlMCA CHAMBORD - 60. -
Vcndc-SB am ótimo ostado, pin'
tura nova — Ver e trata na Av. volte com dinheiro
Suburbana n. 9 415 - Posto de^das 7 às 9; das 13 ás 14 a das

gasolina.  '? -} " ""í"' nâ Rl" Maria

pfrk" lfp~ '"ILIYS 65 4k4 pouco sTMCÃ~""l963 - S~sínêros, equi- Amália'._.67\.-',ii"" .PICK-UP ..lUYi oj, .„•), |íad_^ 
Ru_ Msre_hal Tro,npow..Ky,;VOLKSWAGEN 67 - Bo_.e, um

45 — Tel.: :38-l788. jdono, equip., c, rádio, placa de-
ien* GB etc. Vendo p\ q*.*em ges-

Tratar t\ prepr. R. Araújos,
27 — Aceito ofertas.

VEMAGUET

funcionamento excelente,
para trabalhar, fácJljto e

usada,
pronta ,. ..
troco. Barão de Mesquita. 125 TAXI CHEVROLET 53, mecânico,

pronto para trabalhar à vista —'
4 500. Rua Haddock Lobo, 66 —
Sr. Bezerra. Facilito.

43-4980
DKW BELCAR 65. Azul Diamante,,
sem um arranhão,^ moter _nago-! 350,00 mensais. — AV

Princesa Isabel, 481.

COMPRO carro americano ou eu
ropeu, qualquer marca cj ano,
mesmo enguiçado. Ruj Correia
Dutra, 166, loja 2 — Catete.

rantia, NCrS 5 700. Rua Pacheco
Leão, 2040, das 9 às 12 hs. Dr.
Qnofre (IBRA),
DAUPHINE""62"- Jóia - Vendo à
vista ou facilito. Rua São Fran-
cisco Xavier, 884. Est. S. F.
Xavi*er.

AERO WILLYS - Compro
urgente, pago imediata-
mente à Vista: 64-5 200, mec., 4 portas, superequip., a

CADILLAC 1954 - Vendo, das
pequenas, estado excepcional —
Ótima procedência. Lataria e me-
cânica 100% - Av. 28 de Se-
tembro, "Posto Esso". Geraldo.
CHEVROLET 1953 - Beíair, part.

DE SOTO 1958, Coupé, 8 cil,,
hidram., direção hidr., radio, ven-
do ou troco menor valor. Barão
de Mesquita, 129.

DKW-VEMAG - CRÉDI-
TO AO CONSUMIDOR -
Antes de comprar ou

JEEP 1960 — Nacional, carro para
não ter nada em que gastar. Au-
to-Prazo vende com 1 400 e pres-
tações de 140 por mês sem mais
nada. Rua Conde de Bonfim,
645-B - Tel. 38-229U
JAGUAR 54 - Olimo estado -
Vendo, troco, facilito c/ 500.
R. Nisia Floresta, 63 - 58-7066.

49-5833.
PEUGÊÕT.53 — Camionote, ótimo
estado geral. Vendo, troco e faci-
lito. Estr. Intendente Magalhães,
n. 89 — Campinho. 

PICK-UP 67 - Av. Suburbana n.c
9 991-A/B, Cascadura. Vendo, tro
co, facilito. Carro para pessoa de
fino gosto.
PICK-UP WILLYS 65 - A mais
nova que existe a qualquer pro-
va, troca, facilito. R. Cerqueira
Dallro, 82. P. Gasolina - Casca-
dura.

IAXI Volks 67, Capelinha, aferi
do, novo, vendo pronto pi rodar.
Av. Copacabana, 395-1 201.

61 - Em ssl. de
nova, equip. c/rádio, tranca ele.
Tel. 30-3424

do Pina.

TAXI DKW 66 - Otlmo estado,
enxutinho, vendn à vista ou cl
pequena entrada. Rua Santo
Cristo, 53. Tel. 43-5691.

VOLKSWAGEN 61, todo equipa-
do, está muito bonito. Troco,
financio c/ 2 000. R. 24 Maio,
591-C. Tel. 29-3388.

TAXI DKW VEMAG, 0 km, com
o mínimo de entrada 6 finan-
ciamento até 24 meses — Nova
Texas — Av. Marechal, Rondon,
539 - S. F. Xavier,

63-4 300. Tratar RUBÉN|K£^,a%.GdB..^JS^rSl-trocar conheça os novos» "J™^,,^

JEEP WILLYS 66 - Olimo esta.
do particular, troco, facilito. 1 500
mil preslações 250 mil. Xavier

§ily.?il-j-—UP-_a-E^_gg.^-— . | picK.up 1952 FÕRb~TT,~6lim^
JE.P..WILLYS 57 - 4, cilindros, IJJSào. Éiitrídi 800 troco automo-

TAXIS CAPELINHA f- Completo.
Vende-se novos com nada consta
nota fiscal. Bartolomeu Mitre,
354, ap. lOU

OU ARMANDO - Telefo-j^.F^iriando^Laboriau, 45 - 
p|anos da GÁVEA S/A!. 34-689

Rua S. F. Xavier, 446
48-3195 - Medeiros. 

ne 57-4325. iCHEVrol.1- brasil - v.ndoT? - Rua São Clemente, 91IJEEP WILLYS.1958 -Estado de
 ar íi e..,,j« mno' \/«_.r t i j r i a i /n novo. NCrS 1700. lel. 1/-o5jv.

est.Ir 65 - 62 -. Es_ado 100_ío; Ver|_ Je| _ 46-1414. (BÃERO WILLYS 64 - Equip. -¦,._, _ , . _ .. ....
novo. Ent. NCrS 2 700, saldo 15 a Rua Condo de Bonfim, 796 com

meses. Lavradio, 206-B. Telefone!Jaime:
42020__;  ÍCOMPRAMOS Volks batidos pa-
ÃLTSTIN A-40 - Vendo em esta- ciando à vista - Automecanica
do excepcional. - Rua Mariz e Sprint - Avenida Brasil, 7 902
Barres, 92. Sr. João. ilsinal de Ramos).

Dor*às, s/ÃERO WILLYS 65 - 5 marchas, CHEVROLET 56-4
como novo Vende-se, troca-se e Coluna, equipado, precisando fa-
facilita-se a longo prazo. Rua'zer motor. NCrS 1800. R. Ge-
Conde de Bonfim, 426. neral Pedra, 211 (Cenlro) - Sr.

AESO WILLYS 66 - Equip-, como ln0'

novo. Vende-se, troca-se e facili-
ta-sc. — R- Conde de Bonfim,
426.

AERO WILLYS 66 - Im-
pecável estado. 3 500.
Saldo muito facilitado.
R. São Fco. Xavier, 189.

CITROEN 52 - Ótimo, 4 cil.,
preço I 150 ao 1.° que chegar.
Ac. troca. Av. Ataulfo de Paiva,
1160, com porteiro. ___
CÕNSÜL~f953~-~ Õtímo eslado,
cem rádio. 1 450,00 novos. Rua
André Azevedo n. 87 — Tel.
300686.

AERO WILLYS 1966 - Cinza Ma-
drugada, estof. vermelho, estado
de 0 km. Vendo, troco e facilito
at. 30 meses. — R. São Fco. Xa-
vier. 398. Tel. 28-3776 - Mara-
canã
AERO 62 — Forrado a couro,
perfeito. Vendo hoie. Tel. 43-2413
— Sr. Jacy.

DKW Belcar 64, 2.a serie vendo
troco por carro de menor va-

lor. Ver na Rua Emilia Guima-
rães n.o 12 atraz da igreja da
Salete. Catumbi. _______

'JK 61 - Particular vende por
DKW BELCAR RIO 1965 - Equi- motivo de viagem pl exterior -

pado. Vendemos c| 2 000 ent.-. Excelente estado NCrS 5 mil i

rest em 20 meses. Ag. Viana. R.|vista sem contraproposta - Tel.

Maris e Barros, 724, tel.:
e 28-7791.

48-1403

DKV" (Vemagüet, Sedan) 60, 61,
63, 64. Impecável eslado fleral,
vendo, troco, financio.

22-8437.
JEEP" WILLYS 63 - Vendo hoie
pela melhor oferta, a toda prova,
Cadillac 50 por 850,00. Rua Ura
nos 851 c/l — Ramos.

KÕMBÍ 1964 — Vendo muito bom
estado geral. Facilito pagamento.
Rua Ccnde Bonfim, 25.

Pamplona 700. Tel. 49-7852.

KOMBI 61—2 cores, ótimo esta-
Painl';do. Vendo, troco e facilito.

DAUPHINE 63. Impecável ostado
geral. Vendo, troco, financio. R.
Paim Pamplona 700. Tel. 49-7852.

Av. Paulo de Frontin, 500-E.
Tel. 34-9500.

CAMIONETA F-100 1960 e 1962
Em ótimo estado — à vista ou
fin. Av. Cesário de Melo 1027.
Tel, 940151. Campo Grande.

CHRYSLER New York 1957 de 4
p., rádio, dir. hidráulica,
cil. hidram. novíssimo, 3 600,00
¦i vista — Rua 24 de Maio, 25.
DKW Belcar 63 - Estado de no-
vo, facilito até 20 meses. Rua
Haddock Lobo, 382. Tel. 34-2458.

FORD FALCON 60 - Vendo, me-
cánico, 6 cil., coupé, em estado
de novo, forracão em napa, pneus
novos. Apenas 2 500,00 de ent.
prest. de 450,00. Troco. Rua
Teodoro da Silva, 419-A.

KOMBI 1966 — Standard, estado
de nova Vendo, troco e facilito
até 29 meses. — R. São Fco. Xa-

or, 398. Tel. 28-3776. Maracanã.

TAXI VOLKS - Qualquer ano ou
estado. Compro urgente. Pago h
vista. Tel. 25-2555 - Sr. Al-
fredo.

PICK-UP Willys 1967 luxo, pou-
co rodado e 66 muito nova, 5

rchns. capota de naylon, ven-
do fac. Rua Riachuelo, 388. Te-
elone 52-6772. 

R. Itabira, 199

VOLKSWAGEN 1966 -
Vendo c| 2 500 entrada.
Saldo longo prazo. Ver
R. Mariz e Barros, 821.
VOLK 1964, um só dono bem
equipado, nunca bateu, base
4 600, facilito. R. Augusto Barbo-
sa, 171, junto à ponte Todos os
Santos.

PORSCHE conversível - Vendo
ou troco, uma jóia — Rua Mon-
tenenro, 130 — Ipanema.

VOLKS 67, 2a. serie, est. de zero
à vista troco fac. c/ 3 000 ent.

TAXI GORDINI II, 66 luxo, troco saldo 18 m. R. S. Fco. Xavier,

por Volks part. ou Kombi ou 342, Maracanã. Tel. 28-6839.
DKW ou Gordini part. Rua DoislVõ_KS ^ equip. excepcional
Dezembro, 34. !BSj, a toda prova a vista, troco
TAXI DKW 66 - CAPELINHA, t.ifac. c/ 2 000 entr. saldo 18 m.
equipada, c. c. curvim, t. no- R. S. Fco. Xavier, 342, Maraca
vo. Financio, p. novos — Rua]nã, tel. 28-6839.
Paula
tóvio

RURAL 62 a 65 - Compro p
meu uso, pago à vista. Tel. ...
34-7743. Hélio. '

Silva n. 29 - São Crií-jvÕLKS 62, equip. excepcional
, est. mec. a toda prova à vista

TÁXIMETRO CAPELINHA - Ven-!lroco fac. c/ 1 700 ent. saldo
de-se com Nota Fiscal - NCrS 18 m. R. S. Fco. Xavier, 342

RURAL 1962 - 100% de tudo,
pinturt nova, pneus, maquina.
Ver e tratar na Rua Miguel Ange-
lo, 428-A, eletricista, facilita-se.

M. Graça.
RURAL 4 x 4, mod. 62. Troco
carro americano, hidramático. —

Av. Copacabana, 112. — Tel.:
57-8414, com porteiro.

FORD FALCON 62 - Vendo em
estado de zero Km carro para
pessoa exigente, não tem nada
para ser feito. Apenas 5 000,00
de ent., preit. de 550,00. R. Teo-
doro da Silva 419-A. Troco.

KARMANN-GHIA 63 - Equip.
Enti NCr$ 3 000, saldo 15 mesos.
Lavradio, 206-B. Tel. 42-0201.

RURAL WILLYS de 61 a 64. Com

pro em qualquer estado. Pago
à vista. Tel. 25-2555. - Sr. Al

do. Urgente^

KOMBI Standard 66 - Rádio, 61
mo estado, vendo, troco Volks 62
a 66. Tel. 54-3003 - Raul.

KOMBI - Furgão 1960 - Em óti-

•.!..-

Maracanã. Tel. 28-6839.
VOLKS 65, equip. excepcional
est. a qualquer prova a vista
troco, fac. c/ 2 200 ent. «aldo 18

R. S. Fco. Xavier, 342 - Ma.
racanã, tel. 28-6839^
VOLKSWAGEN 1966 - Vendo, tro
co, facilito. Av. 5uburbana, ...
10 033-D — Cascadura. Casa Fiel.

Volks 63 40,00 mensais

Volks 64 45,00 mensais

Volks 65 55,00 mensais

Volks 66 ...-' 60,00 mensais

Volks 1300, Okm 83,00 mensais

Gordini 63 30,00 mensais

Gordini 65 35,00 mensais

DKW 64 40,00 mensais

AeroWillys 2600, 63 43,00 mensais

Aero Willys 2600, Okm 150,00 mensais

Galaxie, Okm 230,00 mensais

FUNDO MÚTUO ®
s-avip

RURAL - Cia. compra 58 e 59
a 2 000; 60 a 2 500; 61 a 2 800; 603.
62 a 3 200; 63 a 3 500; • 64"

8C0.00. Rua São Clemente cl Real
Grandeza, 5r. Amara!.

TAXI VÕLKS 63 -Ver no Posto
Petrominas. Av. Suburbana, esq.
Rua Padre Nóbrega — Tome.

TAXI GORDINI 1965, pronto pa-
ra trabalhar. Ent. 2 500, troco
carro particular. Rus S. F. Xa-
vier, 446. 48-3195 — Gabriel.

TAXI VOLKSWAGEN 65, supere-
quipado, impecável — V. finan-
ciado. R. Siq. Campos, 244. Tel
37-2141 e 56-3761.
- - ,„„ T~—. ÍVOLKS 65 - Vinho. Superequipa-
FIAT 500 ano 51 - A mais no- . rod_s _romadas, painel jaca-
va da Guanabara. Tudo novo. - 

rand_. um __, dono. Vendo, tro-
Tratar Barata Ribeiro, 80, ap-1_0. Estr. intendente Magalhães,

, 39 — Campinho

VOLKS 66, super novo, pouco ro-
cado, vendo, troco, facilito. Cer-
queira Daltro, 82, posto em Cas
cadura.

ínnn V.-U--, .«m „ t.„_ JTAXI - Compro. Companhia em;vOLVO 51 - Enxuto, pneus

voha^om dinheiro D?.r"rn.nte; 'ormacão compra 5 Volkswagens maquina, . pintura, estofamento

,„o estado -à vista ou a prazo. da. 7 Is 9 h; das 13 Js M .emplacados 
^P"^_uía Sr

Av. Cesário de Melo 1027. Tel. das 17 àt 18 h na Ru. ManaiPido e a vista. 36-2463 - Sr.

94 0151, Campo Grande.. Amélia, 67 - Tijuca. |Francisco.

novo, a Ioda prova — P. t. me*
cínico - Avenida Santa Cruz n.
97 — Rialango

Com a garantia de contas
vinculadas nos principais
Bancos da GB'e Estado
do Rio. Venha hoje mesmo
para garantir um número
baixo de inscrição. Não é
consórcio.

DEP. DE VENDAS: Av. Rio Branco. 277 - gr. 1603 S
Telefone: 22-4935 ;

POSTOS DE VENDAS:
CENTRO: Rua México, 158, j/304 - Tel.: 42-2434 {Ed. Av. Central); Av. Rio Cranco,

156, s/l 604 - Tel.: 32-9449; Rua Buenos Aires, 17, t/53 - Tel.: 31-3191; Av. Rir»

Branco, 185, s/602 - Tel.: 52-1922; Largo da Carioca, 8. 2.° andar - Tel.: 52-431U

Rua Anfilófio do Carvalho, 29, s/161 - Tel.: 22-1620; Rua Goncalve. Dias. 89.

s/409; Av. 13 de Maio, 23. «/607 - Tel.: 42-5924: Av. Churchill, 97. s/601 -

Tel.: 42-1107; Travessa do Paço, 23 - Tel.: 31-1192. LARGO DO MACHADO: Ru.

Benlo Lisboa, 184, a/207. BOTAFOGO: Rua Voluntários da Pátria. 415. COPACABA-

NA: Informações - Tel.: 56-5299. TIJUCA: Rua Haddock Lobo, 32 - Tel.: 54-4470

(aberto até às 21 horas). ILHA DO GOVERNADOR: Prcia do Zumbi, 71. loia 2 -

Tel.: 96-1083. MÉIER: Rua Silva Rabelo, 10, s/316 - Tel.: 49-3175. MADUREIRA:

Rua Carolina Machado, 394. loia 1. PENHA: Estrada Vicente de Carvalho, I 585-G

- Praça do Carmo. BONSUCESSO: Rua Cardoso de Moraes. 115-D. CAMPO GRANDE:

Rua Viúva Dantai, 80, s/404; Rua Coronel Agostinho, 23, s/309. BANGU: Av. Ministro

Ali Franco, 109, s/209 (Ed. Matilde). NITERÓI: Rua Jcsé Clemente. 46 - Centrot

,'.. Amaral Peixoto, 300. s/l 003 - Cenlro. SÃO JOÃO DE MERITI: Rua da Matriz,

117, loia 27. CAXIAS: Estr. Rio-Pelrópolis. 1652, s/113. NOVA IGUAÇU: Rua Dr.

ITibau, 144 - Tel.: 24-74; Rua Marechal Floriano. 2 127.

- -w*-../*yív..*K-.ri-**-*!—-^
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TÂNIA S.A.
ESTÁ CRESCENDO

PARA SERVI-LO MELHOR
Agora sao 3 endereços

à sua disposição!

• AV. PRINCESA ISABEL, 481 - Copacabana

• PR. DO FLAMENGO, 180 - Flamengo

• RUA ESCOBAR, 40 - São Cristóvão

E na RUA ESCOBAR, 40 - São Cristóvão - você encontra a
mais completa seção de peças e acessórios genuínos Willys -
com a tradicional garantia de fábrica e também a mais bem
aparelhada oficina, com moderno equipamento, para atender
prontamente todos os proprietários de veículos Willys,
adquiridos, ou não, em TÂNIA.

Pick-Up
0 km

Temos para pronta enlrega
Trocamos o facilitamos ató 18
meses.

REAL OFICINAS S. A.

Volkswagen
1967 zero km

Tôclas as cores e diversor.
modelos. Entríicl.i: NCrS ....
I 865,00 e o restante até em
24 meses. Telefones: 22-7280
ou 42-5414, Sr. Luiz Carlos.

w Venha ver como è fácil comprar o seu
veículo Willys - tinha utilitária uu
passeio, com as vantagens dos nossos
P/anos de financiamento. Recebemos
seu carro usado como parte do paga-
mento, dando-lhe excelente avaliação.

^^ÜSUIOlMJSL

Copacabana•
Revendedor Willys

• Flamengo - São Cristóvão

0 km

CAMINHÃO CHEVROLET BRASIL
159 - NC.S 2 950, m.t. 100%, c;
¦ pneus ótimas, Trcco p.issoio, Rua
ÍAIvnro da WiranHa i9. Lno. Pi-
lnro-. Tel.: 49-4282.
FNM — Vondo cavalo mocanico
1960, c/ motor 1963, equipado
c/ carrnta p/ transp. bois vivos,
sorvo p/ carga seca. Perfeito
ostado geral. Negocio urgonto,
troco ou financio até s/ ontr.i-
da. Trilar leis, 42-1157,52.5318.
FNM 57 - Vende-se à vísta 

~ê

facilita-se, máquina nova, chassi
lonrjo, direção D-il 000 — Ver e
Iratar Rua Emílio Zaluar 32 -
feiios.
ME RC E D ES" 

"G_í. 
in Füõ~^" Vende-se

2 máquinas, série 312, ano 1957,
e I diferencial, 1 eixo Mercedes.
Av. Oliveira Belo, 1042 - V. da
Penhn.
NCRS 2 200 à vista - Lotações

micro-ónibus Ford F-5, liecn-
ciados, de uso particular, em
porfeito esK-do. Vendo diver-

NCR$_2 200 à vista - Lotações e
microônibus intern-nclcrmis C-30
e Q-AQ. Vendo diversos em bom
estado em tráfico, licenciado par-
ticular, ocasião. Maxwell, 344 -
Vüa Isabel.

Temos para pronta entrega.
Trocamos e facilitamos alé 18
meses.

REAL OFICINAS S. A.

(P

Volkswagen
1967

0 KLS. - ÚLTIMA SÉRIE
Vendemos com 2 600,00 de

entrada, mais 24 prestações cie
365,00. Ag. Viana. Rua Maris e
Barros, 724 — Tols. 48-1403 e
28-7791.

[VENDE-SE caminhões FNÍA, ano
1955. Passo lon^a em bom es- í
tado, Ford F-600. Ano 1959. E
Chevrolet T9ó2 com ou 3/ frsyuc-
sia de pedra, areia, tijolo:.. Tr*-
lar nn Av. 5uburbôna, 35 —
Fundos.
VtNDE-SE um caminhão Chevro-
lei Brasil, ano 5Q, ou troca-se
por um táxi, Voik; ou DKW. Tra-
tar na Rua Snrçiento Sivnnone,
420, Bonsi.'ceiso, ou pelo telefo-
ne 42.1058 das 14 às. 17 horas.

João Vicente.
VENDO Caminhão Chevrolet 

~6ra"

sil, ano 1960, última série. Tro-
tar na Av. Silva Braçia, 42, Pie-
dade. _ 

AUTOPEÇAS E REVEND.
TAXIMETRO iá modificado, ven-
do barato. — Avenida Presidente
Vargas, 446. Tratar nn banca com
o jornaleiro.
TAXIMETRO Capelinha - Nôvo,
com Nota Fiscal — Av Rui Bar-
liosa, 300 ap. 302. Tel.: 25-6317.

NEGOCIO de oportunidade
Vende-se um Caminhão Chsvrclet
Brasü, ano 63, pela melhor ofer-
ta à vista ou troca-se por auto-
•novel nacional. Ver e tratar no
Posto Santa Luzia, o dia todo.
Bonsucesso - Avenida Brasil, es-
quina com 29 de Julho.

Toca-fitas
(Muntz)

Completamente instalado no
seu carro por somente NCr$
330,00. Tomos fitas. Otil lm-

Iportadora Export. Ltda. Rua do
Ouvidor, 169, 3.°, gr. 301. Tel.
43-5233.

lllWILLYS
o resistente e misto

PICK-UP CABINA DUPLA

^^S^3
em «dentes condi-
ções de pagamento.
ÉnVW AGÊNCIA

fp> ACAMPO ORANDC
^i__Ui_y DE AUTOMÓVEIS

Av. Cosárlo ds Maio,
953 - Campo Grande*

CETEL 94-t536
P. do Flamengo, 24+
45-3362 B 25-9776

NÃO FIQUE"PARADO".
PARTICIPE DO
CONSÓRCIO
NACIONAL
WILLYS.

RDDIflDORES E COLME.BS
para automóveis, caminhões, tratores

^sX Ind. Brasileira ^Z^

Revendedores no Rio de Janeiro

30RGE STEINER & CIA. LTDA.
Rua São Cristóvão, 935
Tels.: 28-0084 e 34-8302L_

OFICINAS
OFICINA mec. — Vendo corn
ou $em ferramenta, contrato no-

Aceito carro de praça. —
Av. Brasil, 11-231-A - Penha
Circular.

OFICINA DE VOLKSWAGEN
V»nde-so um lote de ferramen*
tas de toda a oficina qu» se
achi «m liquidação. Tr«lir p.lo
tol.: 33-2167, ehamir Sr. Joiá -
Espanhol.

VEÍCULOS DE CARGA
CAMINHÃO F-60Ò 59 - Todo re-
formado. Vendo à vista ou fi-
nanciado. Rua S. Catarina, 378—_MesquMa — E. Rj0.
C AM i IÍHÂO~C HÉVRÕL~ÉT~~BRÃSl"L
59, excelente. Fac. c| 2 000, saldo
ale 20 meses. Troco. R. 24 de
Maio,_19._fel.j_ 28-7512.
CAMINHÃO MERCEDES BÉNZT?
- Impecável estado geral, vondo,
troco, financio. Paim Pamplona,
700. Tel.: 49-7852.

(tàfr)\ KOi »-_-_i_m I
\Vfe/ "ly

Participe você também do
Consórcio Garantia COMVEPE

SERVIÇO AUTORIZADO VOLKSWAGEN
APENAS NCr$ 179,88 MENSAIS

Dois Volkswagen por mês (as vezes Ires Lances não contempla-
dos sao devolvidos conta bancária vinculada ao CONSÓRCIO E o
que é importante: GARANTIA DE UM SERVIÇO AUTORIZADO
VOLKSWAGEN

VENHA CONVERSAR CONOSCO HOJE
RUA URUGUAI, n." 319 TiJUCA

Tel.: 38-7842 (P

Mercedes-Benz
1966 230-S

CAMINHÃO Chevrolet 64. Impe"
cavei estado çieral. Vendo, troco,
financio. Paim Pamplona, 700

Tel. 497852.
CAMINHÃO Chevrolet 60. Impe*
cavei estado geral. Vendo, troco,
financio. Paim Pamplona 700. -
Tel, 49-7852. __
CAMINHÃÕ Chevrolet 63. Impe-
cavei ettado geral. Vendo, tro-

financio. Paim Pamplona 700.
Vendo este magnífico aulo-VSb-JHlÊli

móvel nôvo, ci ar condiciona- CAMINHÃO ci.ev.oiet 63, Impe-
dó, direção hidráulica, vidros ^i^lair^^mp^'^0^
ray-ban, radio Becker c] ante- iTe[._49-7852.
na automat., còr pérola com CAMINHÃO FORD F-600, ano'1961
estofamento de couro preto | 

Muito oem calçado, mecânica
doe. de Embaixada Ver ,r„ £' ^\^°u^ tttar Av. Atlântica, 1 536-B. quim.

cAMfNHÃÕ~MERCEDEs""lfENZ~~~-
L.P. 321 - 64-61 - Eslado novas
7_Ver_à_Rua_Radniaker, 9.
CAMINHÃO" OPEr~59"~:T~ÕtÍSõ
estado. Vendo, facilito com 1 000

Troco carro passeio. Av. 28
Setembro, 279, c/5 - 38-5346.

JW'

Damos duplo
tratamento

Quem disse que oficina
mecânica não pode ser limpa,
elegante e até decorada ?

(nós temos até sala de

espera com cafezinho

às ordens)

- a seu Volkswagen - e a você também
...e você não paga mais
por isso. nem no eerviço, na
aquisição da peças originais
nem na compra d» um
Volkswagsn nôvo ou usado...

Oldsmobile
- 1965

Vende-se Jet-Star 88 com ar
condicionado, freio c direção
hidráulica, sem coluna, hidra-
mático, documentação de em-
baixada. Tratar: Dr, Soares —
Tel. 23-8090.

AUTOMOVBSll^ln^lWAl

67 - VOIKSWAGEN, Okm, 46 H.P.
66 - SlMCA Tufão, est. 0 km
66 - VOLKSVMGEN, diversas cêrci
66 - KOMBI, luxo
65 - VOLKSWAGEN, diversas cores
65 - RURAL WILLYS, 4x2, nova
65 - VEMAG BELCAR
65 - AERO WILLYS
64 - AERO-WIUYS
64 - VOLKSWAGEN, várias corei
64 - DAUPHINE, ótimo estado
63 - RURAL WILLYS, 4x2
63 - VEMAGUETTE, ea., excep. estado
62 - VEMAGUETTE, ótimo estarl'
62 - VOLKSWAGEN, várias cores
61 - VOLKSWAGEN, l.a sincron. equip est nôvo60 - AERO-WILLYS, estado nôvo
Vendemos a longo e curto pra7o, com financiamen-lo propno. V. leva o carro no ato da compra.
Rua Conde Bonfim, 190 - 204. Tel. 28-1610. .»'

Ford Gáiaxie
zero km

Todas as cores. Entrada:
NCr$ 4 914,00, e o restante até
em 24 meses, com juros de
2,6 ao mês. Telefones: 22-7280

.— 42-5414, Sr. Luiz Carlos.

Impala 1966 SS
Grená, interior preto, doe.

em ordem, impostos pagos,
pouco uso, esmerada conserva-
ção, vendo à vista ou facilito
parte. Conde de Bonfim, 577-A
|- 58-3822.

Sedan 0 km
Karmann-Ghia

0 km
24 mesos part pagar

| Serviço Autorizado'**'

Rut Clitimundo de Melo, 858
Tel. 29-8265

CAMINHÃO FNM
D-11.000 E D-9 500 -
Completo estoque de PE-
ÇAS GENUÍNAS. Reven-
dedor Autorizado. Exclu-
sivamente PEÇAS. Esta-
cionamento próprio. —
SUPEjRALFA - Av. Bra-
sil, 8 715. Tels. 30-9477
e 30-7955.

Volkswagen
1960, ÍI, 62, 62, 64, 65,

66 E 67

Temos várias cores, com pe-
quena entrada, rest. a longo
prazo. Agência Vianna. R. Ma-

e Barros, 724. Tel. 48-1403
28-7791.

CAMINHÃO CHEVROIET 1936 -
Vondo, aluqo ou troco por ter-
reno ou oulro voículo monor, es-
tó reformado, pronto nara traba-
lhar. T»l.i 43.1739, Reginaldo.
CAMINHÃO CHEVROLET 

~~M~

(Vendo, todo bom, roda raiada,
| chassis reforçado. Tel.: 230931
J-feDrlsndo.
CÁMIÕNEfÃ Jardlníírã fníeTnT-
tionol 47 e Ford 37 e 34, c.
aberta, 1 000 km. Bom estado,
barato. I 350, 3B0, 350 à vista.
Av. N. S. da Penha, 205-A.
CAMINHÕES Chevroler6"3^e~Tõ7d
F-6C0, 5B, est. geral como no-
vos. Vendo e facilito. R. Ura-
nos, 1 180. Posto Esso.
CAMINHONEÍA cTfÊVRÕIFfòô^-
C-14-16, perua passeio, passi-
soiros. Vendo, troco e facilito.
Rua Barata Ribeiro, 232-loja.
CAMINHÃO 37~máqíinfeÍ95fe^
1 100. Estudo financiamento — R.
Silvino Montenegro, 92-302 - C.
Pô.-lo — Vende-se.

carro tirado-
carro quitado

-receba o seu

VOLKSWAGEN ou VEMAG
(em 30 - 60 - 90 ou 120 dias)no melhor plano de financiamento de veículos

da Guanabara
• em prestações mensais • sem juros t sem reservada domínio • emplacado • todo equipado • seucarro usado como parte de pagamento

fUNDOIMÚRO

VANGUARDA
IVKTUIOS

Av. Rio Branco, 156 - 8/3132/33 . |e|.j 22-8877
VENDA:

Rio Branco, 277 - Gr. 803 . Tel.: 22-8164
Pret. Vnrjas, 590-1/1714

Barata Ribeiro, 639-Loja D . Tel.: 57-8552Capltio Barbosa, 568 - Loja D-Cocotá-I. Gov
Prei. Vargas, 1427 .Nilópolis

Kombi
Standard 0 km
Temos para pronta entrega.

Trocamos e facilitamos até 18
meses.

REAL OFICINAS S. A.

II o!©®"© QèÉSimijt*"**g* ^^_j^i

Kombis aluguel
Kombis alugo com motoris-

ia viagens e excursões etc. —
Telefone 52-6938 — Ernesto.

Locadora Júnior
aluga 67

Itamaratys, Rurais, Karmann-
Ghias, Volks, Kombis, equipa-
dos com rádio, com ou sem
motorista. Rua da Passagem,
98. Tels. 46-3800 - 46-3136,
filiado ao Diner'* Reaultur.

HCJSAUTO/ÍRua S3o Cristóvão. 12IG^A

Wm *i4&mnw^\», ¦*¦¦
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Forre seu carro -
Sem entrada

Serviços de capoteiro e vidraceiro. Ven-
das a prazo, até 10 meses.

CAPOTEIRO

_ Capas de napa e vulcron, forro do teto,
tapetes de borracha, iã ou bouclê, forrações
em qualquer estilo, para qualquer carro."

VIDRACEIRO

Vidros de portas, laterais, pára-brisas,borrachas de porta e mala, calhas, canalhe-
ias, pestanas, calhas internas, maçanetas,
máquinas de levantar vidro, fechaduras, va-
zamentos de pára-brisas e vigia. Consertos
em geral.

ATENÇÃO: Rádios, vitrola de fitas, conver-
sores. Acessórios variadíssimos.
Pneus. Tudo a prazo até 10 me-
ses. Consertamos rádios e vitro-
linhas, com garantia.

Brasília Auto Capas
Av. Bartolomeu Mitre, 846-B/C

Leblon. Até às 22:00 horas

i^GRATIS
CHECK-UP

NO SEU VEÍCULO DA

NHA WILLYS
uma nova oferta SOUMACAR

Traga-nos hoje mesmo o seu
veículo da Linha Willys para
um completo check-up. Êle será
testado no aparelho SUN-310,
que revela qualquer defeito no
motor, possibilitando correção
imediata. à

E para completar, será também 1
examinado todo o sistema de 1
direção do seu Willys, que deve '*•

estar sempre perfeito, para sua
total segurança. ^tí^f

Somente durante este mês !...

Serviço Feito = Carro Perfeita
Oficina Autorizada Willys

Matrii : R. da Gamboa, 307/319 próximo da
Armazém 1 I do caís do Porto « do Largo dt
Santo Cristo. - Tels.: 23-3124 t 23-2525
Filial: R. Henry Ford, 107 - lojas C « D
(pr6«. Pra;a Saem Penal - Tel: i 48-2707.

OU QUALQUER

OUTRO

UTILITÁRIO

WIUYS

'UtK Bjfjàímè
AV. SUBURBANA, ^^á 34-2154

I |*ll-M-l-M ¦ II I II» II»,——_—_¦—.—¦

fell ——fc 
| 
MOTOS - LAMBRETAS

| Karmann-Ghia I !,„,„„„ \
1 IX __• f\ n j^ONEj^ t qualquer provi, ven-
1 IVOfTlDIf U Km B .Jo ou troco por maquine da es-

«»<»._,.._-_.- I ittvit ou jipi. Tol.: 43-173° -

| I COMVEPE | 0síiI.
^B SERVIÇO AUTORIZADO 

==—«=_ 
|*"í^^rr^IjBARCOS 

E LANCHAS

%BiBBBai__a__M_B_áB__y
BARCO DE PESCA - Eciuipado.

IAluando no Camarão. Vende-se.

24 OCO financiado. Tel. 46ÍS43.

OUTROS ANÚNCIOS NO
CADERNO DE CLASSIFICADOS

O VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES

Máquinas. Maiores. Equipamentos
AUGUSTO CÉSAR CARVALHO

^tm^i&àdmi SèêèèèèwmÊm
^sa_^__^^5_^_ffi-S^I__^__^í^^^-^^K;-^ ¦ ¦¦<¦.<¦¦ x'ÍMW.^^^^^^W ^^^^^M

KOTOB — A «sina hidrelétrica dc Paranoii, cm Brasília, disporá dentro cm
breve de mais 10 mil kVA em sua capacidade atual de fferação, quando cn-
trar cm operação seu quinto gerador. Esta unidade, encomendada pela Nova-
cap à Siemens do Brasil S.A. encontra-se cm fase final de fabricação, ven-
do-sc na foto o respectivo rotor, cujo peso c dc 2!) toneladas, quando era
assentado sobre a carreta que o transportaria dc São Paulo ao Distrito
Federal.

Ilha Solteira recebe mais equipamentos
Ilha Solteira vai andar mais ds-

pressa. Chegou a Santas, a bordo
do vapor Lóide S. Domingos, um
grande lote de equipamentos de ter-
raplenagem adquirido pela Constru-
ções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
nos EUA para as obras daquela bar-
ragem hidrelétrica.

O equipamento, de fabricação Ca-
terpillar, importado através da Lion
5.A. — Engenharia e Importação,
compreende 8 caminhões 7B9-B, de
35 toneladas de capacidade, 8 trato-
res-scrapers 631. 6 tratores, 2 carre-
cadeiras de rodas c 2 gigantescas mo-
toniveladoras n.° 16, e seguirá ime-
chatamente para a frente de obras.

COMPLEXO

Ilha Solteira é uma das duas bar-•agens — a outra. — Juplá, já está
funcionando — que formarão o imen-
ío complexo hidrelétrico de Urubu-
pungá, da CELUZA — Centrais Elé-
tricas de Urubupungá, a maior e mais
importante obra de energia do mun-
rio ocidental. Este conjunto terá a ca-
pacidnde instalada de 4 400 OOOk\v e
Suplicará a produção de energia no
Brasil, beneficiando 45 milhões cie
brasileiros das regiões de São Paulo,
Cioiàs. Minas Gerais. Mato Grosso e
Paraná. As primeiras unidades gera-
rioras da Ilha Solteira entrarão em
operação em lflfiü/TO.

Willys tem motor marítimo
com rabeta

A Divisão de Produtos Especiais
da Willys está estudando a possibili-
dade de lançar no mercado um nôvo
produto: o motor marítimo com ra-
beta. Se isso se concretizar, a Willys
será pioneira na fabricação no Bra-
sil desse tipo de motor. A rabeta ofe-
rece numerosas vantagens sóbre os

sistemas de propulsáo convencionais,
tais como: aumento sensível do espa-
ço útil interno no barco: eliminação
total de vibrações; eliminação do ei-
_\o, do túnel tele.scópico, do leme e do
pé de galinha bem como da caixa da
transmissão. O motor, por sua vez,
não precisa ter o cárter inclinado.

ITT auxilia pesquisas de
tremores e maremotos

Na minúscula Ilha David, no Pací-
fico, 5 000 milhas abaixo da Aair For-
ce Western Test Range (Linha de
Prova da Força Aérea Ocidental), os
instrutores técnicos da Federal Elec-
tric Corporation, sensível e complexo
equipamento de gravação hidroacústi-
ca, esforçam-se para determinar se
existe alguma correlação entre os tre-
mores de terra submarinos e os ma-
remotos.

Instrumento.? registradores e os
gráficos são preparados e enviados
para a Universidade de Havaí, se-
manalmente, onde cientistas, scb a
direção de Rockne Johnson, Profes-
sor de Geofísica, dirige extensivos es-
tudos sóbre o fenômeno submarino.
Os havaianas têm um interesse par-
ticular no projeto, porque em 19G0
um inesperado maremoto chocou-se
violentamente contra Hilo, no arqui-
pélago havaiano, matando quase 200
pessoas.
ESTUDO

O estudo, chamado fase T. tira-
do da palavra japonesa tsunami,
que significa maremoto, inclui vastas
descobertas do Oceano Pacifico. A
maioria dos tremores de terra no
Oceano Pacífico ocorre na área das -
Ilhas Alentinas, perto do Alaska, na
costa chilena e nas ilhas do norte do
Japão. A finalidade dos estudos é dc-
terminar a possível relação entre os
tremores de terra e os maremotos,
num esforço para estabelecer e pre-

dizer um curso e precisar a hora c lo-
cal em que o vagalhão alcançará aa
terras.

Este é um dos muitos estudos cien-
iíficos mantidos pela Força Aérea dos
Estados Unidas para aprender /maia
coisas sobre o mundo em que vive-
mos. A Federal Electric Gorporation,
associada aos serviços mundiais da
International Telephone and Tele-
graph Corporation, representada no
Brasil pela Standard Eleetrica, é a
pioneira em contratar os serviços da
rètie de comunicações, telemetria o
radar da Air Force Western Test;
Range, que se estende desde a Base
Aérea de Vandenberg, Califórnia,
através do Pacífico, até o Oceano
Índico.

Para estas pesquisas são usados
hidroíones da MILS (Missile Impacn
Location System». ílstes aparelhos
são colocadas em pares conjuntos, a
640 metros de profundidade e a 975
metros acima do nível do mar. for-
mando um corredor acústico para
transmissão dc som. Dentro do cor-
redor oceânico, o coeficiente de som
percorrido — pouco acima de. 1 480
metros por segundo — é ótimo para
longas distâncias e para identificar
características. Logo que um distar-
bio submarino ocorre, ondas de som
são recebidas pelos hidroíones «
transmitidas para a estação recepio-
ra da Ilha David, onde um equipa-
mento sensível e complexo grava cs
dados.
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MAQUINA DE ASPERGIR — A má-
quina de aspergir apresentada na
foto, recentemente introduzida no
mercado por uma firma britânica,
foi concebida para ser utilizada em
relvados e outros tipos de pastagens
para a remoção seletiva de ervas
daninhas, aduba gem e destruição de
musgo e vermes. Trabalha sem mo-
tor, bomba ou jato, eliminando as-
sim dificuldades no arranque e na
conservação. Conhecida pelo sistema
de aspergir "Vortex", existe em três
modelos — V-4, V-8 e V-12 — na
série corrente, produzindo uma lar-
gura de aspersão de 120, 240 e 360cm,
com capacidade de 9 litros e mais. O
volume de aplicação é calculado em
225 litros por hectare. Cada modelo
consiste principalmente num reser-
vatório que fornece liquido por gra-
vldade a uma ou mais centrifugado-
ras montadas na parte da frsnte da
máquina. As centrifugadoras giram
por mc-ío d? uma simples tr.tn.smis-
são per correia acienada pelas ro-
drrs. Empurrando a máquina para
a fren.e ou para trás. o líquido co
reservatório corre imediatamente

para dentro das centrifugadoras gi-
rantes, e daí é ejetado instanta-
neamente, horizontalmente e com
grande impulso formando um lequa.. ¦
de gotas. Náo ocorre qualquer ato-
mização ou borrifes laterais. Para
trabalhar, basta encher o "Vortex"
com a solução adequada e desloca-
lo sobre o terreno a passo. A asper-
são começa logo que se movimenta a
máquina e pára instantaneamente
quando se pára a máquina. Exrs.e
um dispositivo que permite deslocar-
se a máquina com o depósito cheio
sem aspergir. Cada modelo pode tra-
balhar com qualquer tipo de líquido
— até mesmo com os que contém
solides em suspensão — desde to-
dss os tipos de adubos até destrui-,
dores totais de ervas daninhas ou
outros tipes especiais de tratamento
de colheitas. O chassi do "Vortex"'
é de aço — com duas camadas pro-
teteras de tinta; o reservatório de li-
quido e o sistema de alimentação
são de plástico; e as centrifugado-
res de aço pedem ser removidas fã-
cilmente para limpeza e secagem-
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CL Abolr Iva
Rio de Janeiro — Quarta-feira, 25-10-67 Parte inseparável do Jornal

O JB HÃ 75 ANOS

O JORNAL DO BRASIL tle 25-10-1892 noticiava:

O Frio intenso no Rio.

0 Reobre o Derby Clube carioca.

$ Anulados eleições em Alagoas.
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VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES .

* * *
Creci ....."....
Agenda 
Cruzadas
Cidade 
Granjas 
Horóscopo 
Trabalho 

6 a

2
4
4
5
5
5
5
6
8
8
8

2
3
4
4
5
6

AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS

CENTRO

Lopi — Avenida Mem da Se, n.° 147
Rodoviária — L:;lne;io Rodoviária Novo Rio, 2.°, loja 205
São Boritt — Av. Rio Bronco, 277 — loja E — Edif. S. 8ori_

ZONA tUl

-oiafogo - Praia de Eolsics.., 400 — SEARS
Copacabana — Av. N. S.B de Copacabana, 610 — Galaria

Ritz.
Flamengo — Rua Marquês dê Abrantes, 26 — icjo U
Pòslo S - Av. N. 5.» de Copacabana, 1 100 - loia -
IPANEMA - Rua Visconde de Piraiá, 611-C.

-ONA NORTE

Campo Grandt — Av. Cssurio dé Mole, 1 S45 — Atj. dá
Guandu Veículos

Caccadura — Av. Suburbana, 10 136 — Largo Cascadura
Madureira — Estrada do PorleÍ3, 29 — loja E
Méier — Rua Dios da Cru-, 74 — loje B
P.nha — P.ua Plínio tle Oliveira, 44 — loja M
Sõo Cristóvão — Run SSo Luís Gonzaga, 119-C
Tijuta — Rua General Roca, S01 — loja I-

ESTADO DO RIO

Duque de Caxias — P.ua José d* Alvarenga, 379
Niterói — Av. Amara! Paixoto, 195 — grupo 204
Nova Iguaçu — Av. Governador Amaral Peixoto, 34 —

loia 12

MAPA DO TEMPO - JB

-C-^! /ÜL'/////'/ *$¥ _~: x^^m&4 (2

ANAIISE SINÓTICA DO MAPA — Frenle 'ria estacionaria
ao longo du latitude de 20° Sul atingindo os E-tndos de
São Pnulo, Eslado do Rie, Guanabara, « Sul dos Estados
de Mato Gros.o, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo, com
chuvas intermitentes e trovondas à tarde ao Norte di) lati-
tud» d» 20» Sul.

NO RIO O SOL

INSTÁVEL

MÁXIMA - 27.4
MÍNIMA - 19.1

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS

Maranhão — Piauí — Cará
-•ftío Grande do Norte —
Furai bit —-Pernambuco — Ale-
cjôfis — Sergipe — Tempo;
Bom com nebulosidade yuriá-
vai — Temp.: Estivei.

Bahia — TempO: Litoral bom
com nebulosidade variável, in-
terior parte oeite instável com
chuvas e trovoadas ò tarde.
Temp.: Estivei.

Minas Gerais — Tempo: Insta*
vfcl, possíveis trovoadas h tar-
de. Temp.; Ettával.

Espírito Santo — Tempo: Bom
c^m nebulosidade ao sul do
Estado — Temp.: Estável.

Rio d* Janeiro — Guanabara:
Tempo: Instável cem chuvas
fracas e nevoeiro pela manhã
— Temp,: Estável — Ventos
De sue.te, fracos -- Vis: Mo
derada,

Goiás —. Mato Grosso — Tem'
poi Instável, trovoadas e chu-
vas à tarde. Temp,: Estável.

Soo' Paulo — Tempo: Instável
corn chuvas. Temp.: Estável —
Ventos: De sue.te, fracos —
Vis,: Moderada.

Paraná — Santa Catarina —
Tempo: ¦ Bom ¦*.cm nebulosida-
de variável — Temp.: Estável.

Rio Grande do Sul -
Em Jiç-eira elevação.

Tempo:

___v
MASC: -

OCASO:
Shlém

- ISh

A LUA

CHEIAO
OS VENTOS

*
SUL

VARIÁVEIS, FRACOS

AS MARÉS

PREAMAR:

7h35m/0,8m e 18h4-m/0,8m

EAIXA-MAR:
15li55m/'0,6m

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)

Temperaturas máximas de ontem e prevr.ão do tempo para
hoie nas Cidades seguintes: Buenos Aires, 23c4, nublado;
Santiago, 1406, bom; Montevidéu, 19°, boili; Lima, ]4°9,
coberto; Bogotá, lio, nublado; Caracas, 28°, nublado; Mé-
xico, 180, bom; San Juan, 27°, nublado; Kingston (Jamai-
ca), 230, bom; Port-of-spain (Trinidad), 28o, bem; Nova
lorcjue, 170, encoberto; Mlomi, 26°7, encoberto; Chicago,
230, b0Trl; Los Angeles, 27o, nublado; Londres, 13°, nu-
blado; Paris, 8°, bom; Berlin, 13o, encoberto; Mosccu, 8o,
bom; Roma, 240, |_cm; Usboa, 23°7, bem; Montreal, 13°,
bem; Qui-íbec, 13°, bom; Tóquio, 17°, nublado.

ZONA CENTRO

CENTRO
APARTAMENTO: 2 quartos, ssla,
cozinha, ba-nhôJro, área c! tonque,
vaiio, vendo na Rua Riachuelo,
121. V_r hoje na portaria cem o
Sr. Lucena. Preço 20 mil novos,
entrada lo * o saido a longo
prazo. Trotar tel.t 25-841. CRECI
731. Alexandre.
APARTAMENTO final construção,
vendo pelo dinheiro que paguei,
Rua Henrique Valadares, 148, de
¦frente. Tratar tel. 42-0628. Das
6 «.s 14 horar.

CENTRO - V. ap. qt..
b-anh. compl., ce::., amer. 14 mil a
comb. Rua Riachuelo, 271 — 513
Pinto 23-5466 - 30-2550.

CASA, direto do proprietário cem-
pro, se há desistência do inqui-
lino, e que se pessa visitar para
avaliação. Sr. Santofi. Telefcne
22-0363.
CENTRO — Vendo ap. conjuga*
do, vaiio, barato. Tratar com
Moita Imóveis. Rua Leandro Mor-
tins, 22, s. 511. Tel. 23-1546. -
Creci 974.
CALÓGERAS - Vdo. ótimo ap. de
2 qts., sl,, coz,, banh., «_rc
WC dn empregado. NCrS 30 000
— Tr. c! o Sr. f-lorentino •- Tel,
23-3368 - CRECI 286.

[LARANJEIRAS 
— Rua laranjeiras,

83 — Junto ao Porque Guinte.
 V.ndo ap. alto luxo, 2 salôea, 3

. qts., j. inverno, iala íntima, 2
co.,l,'!bann. sociais, copa-cozinha, de-

pendências completa! e-mpreg., ça-
ragem, armários embutidos, toda?
as peças de fr_;ite, np-ines 2 pj
andar, condições a combinar. — t-t_,-*.,_. -a,-. y ¦ _/ 

, 
H/v-il pn^rn a

Tratar tel.... 42-1322 e 22-3692. ATE^'.«01 - Cepa:. 
çe;r, 

í,000 POaTO 4
rcT-rt /.7*. de sinal, 2 quartos. Tei. 32-Y44*/ aaiein,

____________ _ CRECI 480 Valter. jças ampl.,

APARTAMENTO VAZIO - Van-
de-ie R. Tonelero. c! 2 salas,
4 quarto., cj arm., 3 banh., co-
pa, coz,, 2 qtos., criado a depds.
garagem. Vários armário?. Preco
165 mil, R. Quitanda 19, s| 710
J. C. Faria. CRCCI 63. Fone::
31-3064 e 31-1023.

V:nd--t» ii vllt» por (IPANEMA 
- Incorporação CIVIAlAPARTAMENTO 1 sl., 2 qt.,, J.lTIJUCA - Vendamos 2 .xcalent»,

rmárlos emb., ccpa*c*izi>| casa., sendo uma vaiia d* 3
nha, lavanderia, dsp. compl. 60 quartos, 2 talas, toiinha, banhei»

Comb, 37-4141 — CRECI ro, á*p. d* ompr.gnd*» * quintal
210. » nutra d» quarto, .ala, coiinlia,

hanh.ira n arfii. Em terreno d*
5,-0 k 53 - Entrada d, NCri
17 000,00 a o saldo era proila.
t-óo-i d» NCrS 600,00. Vnr diária.

junto:

NCr}. 2 OCO.OO

motivo da viagem, em final
acabamento, os ap-.. Wl e 902
Hr Rua Gustavo Sampaio, 438,
empostos de sala, 3 quartos

dependências completas. — Ver¦ocr,l. 
Teis. 36-3203 e 43-1293

Horário comercial. ,
CEMTRO - Rua Riachuelo, 353, -"-: ; : ¦ •-  -'"¦' ~—- 

803, 60 m2, sl., qt., repara-
banh. compl., coz., área c;

tanque. Entrega vazio. Ver p;|
lavor apis 19 horas e sábados eIBOTAFOGO — URCA
dom. após 12 horas. Tratar tel.: iVandü-ie, duas salas, quarto, o«-1,,v . . ¦ t
32-6959. 2a. a 6a., de 9 às 12 ATENÇÃO - BOTAFOGO 

" 
VW tendências, dois por andar, P6alo ">et" ~°,'7.^. 

.7x7^-
horas..Negócio ocasião. ídumos ótimo apt .m um d0s'Quatro' e meio. Informações tale- PARA ENIRt-A va.j -

maia bonitos .difítios d.sl. b»ir-fone 36-6377. :de franta c, sala e quarto --..,.,.

,0, tom 3 quartos amplos «.APARTAMENTO - Vdo. d. f fta^l.^nh., kitch. Vor o ap. 729 a LEBLON - Oora finan-quartos, 2 salas, 2 banherros, eo- «b,^
armários .mbutidos . ,r condi-j„,-_,. ..i,,, vaI|0, sa|a, ql. !ep. Ru» Barata Rme.ro, 2C0. Chaves • 

j COPEG - Av 
''-•'•¦«'.«P'' '''Pf'^";'»5.**'•'';'-TIJUCA - Vendo-s, b.lls.lm

cion.do, ampla »la . damai, d*. _i„h , cój 22 mil novos a com-c Porteiro. Preço, NCrí 13 O00fi0\f°ua l-'*-1" ^^7^ ™- pr.gada,_, varanda, t final do ex„|,nt, „„ d, 3 0,,vximen)ot(
p.nd.nrlas eomplot», ineluslv.lEi™- VÍÍ.bí1 imed. Travar c' O.l*1 30% lin. CIVIA - Trv. Ou- Ataulfo de Paiva, 348, «nstruçao. V.nde-ie. Ver n« Ru«,tom 3 ,,,.„,„,, , „f66)| h„„,„
?_'_-_"* 

•*•¦ *P".»B 
.l3.000'..-':v. Ribas. Mil. Gouveia, 66'716.| vití°r_'_ 

l., t?,vi, ?f,oV'2-'-M_*!l_ns 901 P A09 _ rl_!-!ÍeS 
'tfi^S6,."}'. 

Ü.J,""" ¦">.?', Iu**?' '«ritírio,,bar, _«),.,

APARTAMENTO" Cc abana

(¦.trutura já lirininndu t*t tm »l
venariu) na Rua Rarão dn lorr»,
521, (quaio «.q. d» Gar-:Ís D'Avi-
Ia) fon-.tru._o de Cia. Pedem ai'
ms, »m torrano d» 1 000 m2,
ótimos aps. c/ 186,00 m2 .
246,00 m2, tonstruídon {/ 2 sa-

Av. Copac. ap. de'"»' 3 
,• * VMn </ arms. «mb.

qt., separado/, pe-1 * "^"Its., ícr,, -.roa, 2 quartott •
Varando, co-.. banh. Í?P/. _.-"»P"J9., Ba"94m privativa.

[CIVIA — Trav. '" '"'

CCMTRO - Rua Frai Cunecs, 163.
Vends-ío prédio címsnto (:;inõdi
cem grande Icja e 2 andares cor-
ridos. Ponto privilegiado. Próprio
para banco, cu empresas. T»ct3f
com proprÍ?íiírio Alír.ído. Tel.:
Tel.:_34-0740. 
EDIFÍCIO GARAGEM - V«B. no
«difício, R. Beneditinos, pltno
íuncionani.nls. 234167. 43-0015.
Centro.

FÁTIMA — Vende-se ap. frente,
sala, quarto, vnr anda, C02lnha _
banlieiro na R. Guilli.rtnine Aflsr-

iconi, II7 ap. JOó. Chaves na por-
taria. Infs. lei. 34.7146.

-jv-zio. 32 milhões com £0;,« em _;'*"" 
- "•X-_.0uv_,'-0'' '7, (,D,v-!c.iixa. Ver Rua Ministro Ar

12 snos. 37-6553. CRECI 68 - tj! ,l°S,' \\.'."\ ,T,l,,on°.Rií)íiro n. 3Õ0 e tralar 42-1522
J22-1848 

da 8,30 .s ia h»r„ -, 22.3692 - CRECI 672.
[Srndicalnado - Corr. R«lp. P. 1 ,-, ^i.,-,- 

¦_-;,.:-. . ,,^i.——Ap. Piu _ CRECI 6«n. JARDIM BOTÂNICO
onj., .'ij^;"ir: rr: ; fortável, alto. e b.

ATENÇÃO - J. Botânico,
Túnel Reboucas. V. bons ap*. va-
zi:i_, conj. jíita-rjuarto sep.iradnr,
d 2 rjtr,. dep.nú. completas. —.- . , ,, .
Ocupação imediata, a partir do ™"]% ,l°<,°nr. rl"t '4 h<""' "«

 - '¦ 
,,|rl, „,i_.Rva G.neral Cansharro n, 278 - " Tralar am MEllO AFr"0N5O t,

CIA. ITDA., nn Ru* Constanca
Barbo.,, 155, 1.» andar - T,!«.
foaes 29-2092 • 49-32(11 ou n,

Casa con- Avanida Prinr.sa Isabel, 323, gru.
com 4;po 1 10» - Ttl.: 36-2767 - Cop,.

15 000, d. entrada 120. dias andar}. Tel. 36-7072 Sr. coiinha, despenta, jardim de

GOMES FREIRE ap. fr. sala d..'l4 milhões financ. 30 meses. -
plaif* 2 qt., etc. 2ó mil c| 50?i 2!Aceilo Caixa. Ints. no Seção de

•—lonos. Troco por ep, pequeno —Vendas. Av. Cop:. 533, 8.° and.
ç:;4--8603L_ _,I_!_ 37-9471_- CRECI 333.

PRÉDIO

COMPRA-SE £ VENDE.SE ip
Caixa ÊíonÔmica- tratando tô-i..-,. -.,.. ., , r,..,, .-,¦ ,.,.. ., .
d. _ocum.ni.r_ao T.lofonar ,1. ' R*rDI°,~ ''"" cin,"1i,c' 3 jn-BO TAFOGO - Vendo vazio pin-
» is IS horas: 22-5949, das 18 h &'«*,-. 

,S X"'f,' "n,r°' T«l. lado, otimo apt. conj. NCr$
.m diant. 45-7279 - MARTINS, "-0^* '""» "•»»¦• \l *?°7°T,7 V?«e YfiM
777;77-77—~ ¦—IsÃNiõ cristo - Ru., Ca7dol-|-,ri,,?..flí B-_!^,° ?« »"!:,.]™-
CENTRO — Garagem au-
tomática — Vendo box,
Av. Pres. Vargas junlo
Rio Branco. Condições
muito vantajosas. Tel.

; de alumínio. Pi.os .m
Ar

»_pecifitaçoo.

Tal-,.: 29-5092 , 49-3261 ou n«
condicio-'Av* Princesa Isabel, 323, qru»

d, po 19.09 - Tal.: 36-5767 - 
"Co-

nacaban».

Teles. CRECI £36. Telefone: _{__-
48-30-6. COPACABANAMarinho, ^0 — Vende-se uma cura

c;3 qt.„ 2 .ala., cccinlia e quin-,
tal. corredor 170 de largo todaIBOTAFOGO - Ap. de frente c|
reformada -r? pintada s gosto; pr_.-]t s-ò.'a, 2 quartos, banh., coz.,

ço. N3r$ 37 milhões a combinar.|'l"arto e àt,,-,. smpr. O;, cor.tr.

VENDAS"ÂVÜISAS' d. aps. e e^ v*",.tIdo:. !>,e'=: NCrí -»"?;;0 <
— Tenho dlv«nei unidade: à ?írt* 

':n.', ,a 
,5,!-';"- 

clvl* ~
!Trv. Ouvidor, 17 (Div. de Van-

135, api. 914. OHmo coniugádo! P^A/"ONTA ENTREGA. -|CONSTRÜTORA 
AURA

Vaio, frenle, pint. e sinteco. Ap. e| l s.l», i quartos, o,nn.i ... _. , iointuros «rn cõr.s
Preco' 15 000. V.r no tocai. . «x ouarto . d«. .mp.g - Rua MéxiCO, 90, 1.° an-K" dl"

iro-J--„_te ?1:  K.^^n^V.^ddar, s| 104:6, telefonest ¦»• '"»' VB ¦ , ..* ,- .1JUCA v ,COPACABANA -.Vendo «pt.Uj d, Su, Ba„ta Ribeiro n. .Loíftjr 
ón 

/,n>r L0"1: Acv-, B.t"9"' <1' '"«Ho.™ 1IJUCA - Vendo-., .xc.Unt.
coniugádo, novo, oe tnsnte, ^cr- ^^ chav«a com por (tiro. —, ***"' ,-''4*-, ~~ OZ-0O40 —3 26... Entrada no tapumo pela|casa d* 7 pavimento, um olimo
ve para comercio ou resid. *•¦• ¦ ciVIA — Trav 

' 
do Ouvidor nj AO 0âÇ)O . v* ¦>'neu d» Paula Machado — 

jeítndo, com 3 quartos, r.ola, <o*
Santa C.£>r_, 16 milhões a viste.[^ _ q-v (jfl 

'VéntjSSí 
2.0 ^Aa'f\,. 

__ 
|C. L C, — Compnnhia locadorajlinha, banlieiro, dpp. d

37-748.

escolha a partir d* NCr$ ...
;das andar). Tei. * 22-1643,proprietário 56-3412 eijoec.. inf. tei. 2:0353, hoie, pM , „ . , .,. ,,. . ,r . L--. - . -,— ,..1.:.-. o,,. _}.,!»_„._!• ai .11 °e 8:>30:n a; 18 heras. S nciica

56-0020 - Creci 967. (B crk. i Ôu - cVr.**
sr Rua Quitanda, 61, »! 1 — r.. ,:ado_ - Ccir. R.sp, P. Piza -

CÂNDIDO MENDES, 2-(0 - Ven-ivÃZlo' - Conj. ode. bãnT.^ — — ¦*V'101*
do ap. quarto, sala, co_„ banh., já dividido, Pra;a Pre;. Agulrro BOTAFOGO - V.nd«-c .xi.l.n.
ár*a com trtnqu. o garagam, fun-c.rda 47, ap. 112, chaves noi. .parlamento, d. fr.nta, ind^
der, vazio, sinteco, pintado. NOVill, entr. 5000, pres:. 200,00 vassav.l, claro • ar.iado, lodo
20000, com NCrS 5 003 sinal.Um 3 anos, d;la'her. tel. 23-1214: pintado . ol.a, com sint.co, 2
Saido CE. Tratar 23-9154. San-|- CRECI 644. Veloso.
tos, dra 9 Js 17 horar.

COPACABANA — Vendemos seu
imóvel. Faço-nos uma Visita. —
Nono ssaitorio é nu Rua Baratajtrega Imediata, preco 135 mil c
Ribeiro .118 si 111. Não faie-;o% á vista -.' 18 msses. Imob.
mos exigências: Cobra:r.o; a mi-|sar..!os. T»i.: 3ó--6r!l. CRECI 248.
nima t_^a, somos 'odes estudaa
t_., por ia:o acreditamos om voü

. por andar, com 3 quartos gran-1 ss CDlah-.fi ríc. Tel. OÓ-108"
VEND"E~S"E quatro prédios no Ceh- fj»*' 

"n<|o um com armário, wn-iCRECI 1150. Aida.

Luxo •_ cor.fcr-
to, ,2 por andar. E o melhor do
preci io, 1 sala grande, 2 bon,
quítrtos, depsndçncias otc. tape-
toe <_m todo o ap„ cortina, lua-
tr.., é só rnuder, Est. vazio. R.
Ronald de Carvalho, 275 apt.
802. Aceito esrro ncvo na vrnn»
sação. Nao atendo p*r*]o telafone.

a rtut Daratn Riltt»ro n. . Nn ia ir
.65. Chav.s com porl.iro. -A*"IU,J
CIVIA - Trav. do Ouvidor nA 42-2402 .
17 — 0'v. do v«ndas, 2.° andar— , ____   ,__,.. *,._,_,-, -„_,, .,_- .
- Tel 22-1848 da-, 8h30m à<!lEBlON - Cv.dra di praia -:«» Condommios (CRECI 209) -rjatla , ftCj. Entrada d« NCrS

18 horas - Sindicalizado. Corr.iCcdomínio d. .5 •parlamentos,:'1''' do Carmo, 17, 2." - Telolc. 10 000,00 a o saldo em presta-
R.-jp P Piia - CP.ECI MO. il .nor andar- Obras na 2.» la- íi! 3,-__'*77 e 31-1546. |.oe, 

de NCrS 400,00. V.r na
ie, salão, 3 quario, .(_ armários, IAGÕA - Residência ,m l.rrenoií1", fc'lx i:i,.S,"."}"• 

,«UÍ,se5« 
".'

* -Tratar om MELLO AFFONSO 8.

, . irea . oa-Jg, Va.a, Vonít-ríd." díi" v.Mnd.|„!*V lTDf,í n,s„ Ru*. c"""f™
Irarjom. fachada am mBrmor. -3 sala,, sala d. almoto, toaleto B"„l'^£?' '',„'*,o,'V* T8l<,,°-
Esquadrias de alumínio. PinturaU quario, t, arm. amholidoc, 2i"e" "--092 . "9-3261 ou na

- t 6le-, Foíío Fi.sla, Náwilus «banheiro, .rn côr, salão no _,|. i f*^- Princesa Isab.l, 3-3, grupn

lJO510 A — Vdo. cxc.i-cionítl ap.:,-, *, . .* . , - ,
d sala, 2 qls., dep. emprg. e ga-R 

bánh.lros, co;;a-coi.nha, 2 qts. d. 14 x 30 esquina, par. «ntr.-:
ráoern, vario de frente, parte 

* d' •n*>pre.-da, W. C.

vist*) e porte em 5 anos. Tel.:
3]-3759 -CRECI 905.
POSTO ó, vendo todo de esquina1,
2i0 m2 c] 2 salas, 4 c] arms.,
2 bftnhfi., copa c] área, gr., cc-" 

íha, dep. empr., garagem, on

OUER VENDER SEU IMOVEl va-'^Jiio 
ou alugado, rt.olvo .m 00 GÁVEA

dias ¦,*¦***> it»_p. pura V. 5a. dt: .

d.mais tr..i-cifÍc>co«s do lexo — 
jtimo pav. com HÓ.ÒO m2,'êscrJ.IL£____ .Je'- 36-27-S7- Copacabana.

Vor hojo ho lotai, na Rv» Carlos torio, cosinha, d»rpen;a, 2 qts. 1TÍJUCA — Praça Saem Pen, -
Gois n." 130, a 150 metros da'a banli. d. «mnroo., çiarag.m p||Conjunto da ialas am final d.
praia - C.l.C- — Companhla'2 tarres — CIVIÃ - Trav. doitonslrução. Do frenle. Vondo-sa
LnncaHcra ri: Condomínícs — CRE-1 Ouvidor n. 17 — Div. do von-'a preco cx.rtpcinn.il » condicõ**.*
Cl 309 - Roa do Carmo n.° 17 j elos, 2.o _,.d„.. T.l. 22-1848 - facilitadas. Tralar C. I. C - Com.
-_2.o - Tels.: 31-2-77 . 31-1546. ida Sli30m ás 18 hora,. Sindica- panhia lançador, da Condomínio,

. 
"______ 

...__ ''"do - Corr. Resp. P. Pi» (CRECI 209) - Rua do Carmo,
J. BOTÂNICO - CP.ECI 640. Jl7, 2.O. Tols. 2\.17b7^ .11.1146.

TERRENO — V^.ido à Rua Saco-j TIJUCA — Parft pronta entrega —
d» Bonfim c,'CENTRO- V. a, 3 c„,. „.,(.» ^^r,TSl %Tl££\ 

"^^1^^^^ doa,
dep. emp., luS. p| carro, vista p! 

«•»< JB B 
f 

° üe 
f \7 : '£'•\„u\,]„ 

M . ,.,„, gf.„d. i,« 
"n''adoí 

J, 
c,0"íf*í,,"_?_?,; 

ti"''."'-"' í'!"t' V"' ¦ R'A.~ V7nà'm". " "h'mm M mi}- Ruil G':!1^" "¦ sala sala,, 3 Juarlos, 2 banheiros, <c.
Bn,a de Guanabara, visitas te|»|Sa- 

^'P1*. 
.*_-P'.-_-»• 

'-"'^ 
„ffi 

',anqu., 
Bar._.m, d-p^rdan-i"','1':>'¦ esj"' 

7,f^í'< JaiSmníf*l?"'fn"***i ,Be'a'°'">' 
L=""l'"**''' - «çarlam.n os d. fr.nl., constru. 710. J. C. FARIA - CSECI 63. tinha, ire, r, 2 ianque, qua,.e amanha «te as 14 horas, amei VENDE-SE - ^p sito na Rua ,, coropl.las d. .mpr.rj.d. _;n™ros, çeiar.o^cia 

de empre-T.nlio vario, comp. Para nu » cn d. Ci». Ped.rn.lrat, na RuaiTíis. 31-3064 - 31-1033. 'to „ dep. ,mpr. Pr».o NCS
õ mII, 43 mil na escrit. e 40,Cc,-:os clt Carvalho p." 34 ap. _.,,,,_._._. v_,|_, _ e„,..j. j. gados. Tal. 3o-6496. tiorança, faca uma vicita, Prós. J. Carlos n. ,5, »cq. da Rua..  [75000CÜ ,1 „-,,i^ li, .„ íi

parcelas do 1 SOO mil sil, Av. 720 c| 3 qts., sala o cozinha, NCrláioOOM?. . «d. .« 
7." 

... 
""..'¦ 

_ 
~ V.r3as, 590, iala 211. T.lofoll, j. Ootanico, , 50 m do Parque. _„_,- „ _, „ 

~~ 
me...: CIVIA Tr-,v ÒuIiaT? iV

Pres. Wilson, 113 - 1403, D. copa e deo. frente. Var no iMa p,.",, JL di° V,t I OM Ôí ^ COPACABANA - Vendo Rua Ge- 23-1214 - CRECI 644 - VELO-\l,\, - <7m 222 m2 con.tando S. CONR. - B. TIJUCA (0^ d. V^dl, 2? »r.d»'l 
'

Branca. Trat. Pinto - 23-3466 -com o porteiro ou pelo tal.:.. &","^"uí VoluLrlor da 
' 

f7. h.8'"1 
^("'^ llm-a' 95í ap' 7V'-'';S0' "- I rfJ 2 salas, 3 quario, cl .>m.'l ¦(,.iv* ,?',oao 

"T' 
.2;° \n.à".. 7.

30-25E0. 132-4094. Sr. Viitlüic. ,,ja ,

ZONA SUL
1.» 164 - ap. 501. Tralar

•rn MEllO AFFONSO 1 CIA
ITDA., na Av. Princa Isab.l

1 209. T.l

Vazio, cí 160 m2, saleta, salá0JsALA
10x5, 2 quarto:, Esndo um am-
pio, 2 banheiros, cepa, cozinha,

nip., garagem, NCr$

etário •mh., 1 banltpiros, costnha,

com

GLORIA - S. TERESA

PREÇO DE OCASIÃO -
Vende-se urgente à vis-
ia — Apartamento c| 220
m2 cie área útil, de íren-
te, à Rua da Glorio, 190,
ap. 401. Ver no local c|
c Sr. Abílio. Tratar com
o proprietário Sr. Ivan
pelojel. 23-9499. (B
VEÍ-ÍDE-S-. um apartamento na R.
Sinta Cri?tina 9, ap. 303, do
quarto ifile, sep. arei com ten-
que, cor. banh, cem sinteco —
Tei, 45-7751, chamar * Sr. Gerii-
rio apis À4 15 hore., G!ori6 —
C-havas com porí-riÍ?o.

CATETE - FIAMENGO

FLAMENGO - Vdo. arando ap. ça , ..  _  _ .
vazio, tedo dw frsnta, cj si., 3 j ___; 29-2092 ou 49.32.1. -JMiar.l-.C?».1 ..3t9-.
qts., «oi,, banh., dep. >*pres.>RnfÁFnnn __ MonAn _|ÇOPAÇABAMA

Avenida

E QUARTO ......
ido Av. Copacabana, 1035, p. qmlle ¦• dep. d. «mpr.g. qara-60 0-0 po

novas em la. loc.,9«m privativa - CIVIA - Tr—
Var e trator «• Ouvidor n. 17 - Div.

andar Te- venda-:, 2.» andar. Tel. 22-1048
'das Bli30m às 1

ncisdsi
garagem.

BARRA — Apart. d» Iijmp, NCt? horas. — Sindicalizado - Corr.
- Vendo-se. r-C.n|.jRosp. P._fh. - CRECI 640.

5'll.rmlnado. 
Av. Olagarlo Macl.l!T|JUCA - VÍ-ndo resIdèncitTn.

n. 263, .iq. d. Gen. Guodes-Ru, d. Delfins, 2 pavts., varanda,
,. -Fontoura, Traíar c/ proprietário" 9 «aln« tal» „Im 9 k-,-"-s- 1horas — Sin- pi,i 11..._..._:...., _. *c ,¦ -.11 í.-""".-" S:,la "'*"¦' -í _banhs., 3-

.mpr.g-BOTAFOGO - Vendo à1' Vdn, ap 407
Copacabana 1391,;.

reme, vazio, esq. Joaquim Na*Ki.,,.^
buco cem scín, 3 quBrtos, banli.'

oep. empr, Preco 65

Avulscs, Centro,

financ. £-%, A«elto Caixa. Ver j 
"^ > ™ "V?*-f _ v.iiuu - js

Rua Senador Vor;;_üiro, 128, ap. Praia de Botafogo, 416,

b??I t.K^3''/^—v~T-° apartamento 206, c||.<RUA SANTO A..AARO - Vondo- ' ::Trsta, ,c;rr _ou._;.0 foi 32-v-tCOs- terreno de 376 m2, com vista sala e quarto separados,!_ csECi 413
daslumbranta para « beia, 12 -

milhões cem* rneit.de financiada
=t lonçio prõ-_o. Negocio urgente.
Ver naquela rua terreno, junto
no prédio 264. Iccftl beneficia-
do cem as obrai dn, encostas.

•jqti., deps., garagem. Ótimo
barnenfo. Luiz Hack - Assem--**|bléja„ 34 502 - 40-8899, 31-0566

¦ ¦ - - a 31-0231 - Croci 260.
. /1-ta panorâmica dalTerreno, vendo-se, GMia A. -HJUCA - Vend.«» _ir,t _n nnn'

300. mil. Inf. Dr. B-rbosa,jPre;o NCr? 3 000,00. Faciüla-sa. I.p. sVini; V." banh./wpa"
IT.-alar te . 47-4jr0. :C0,p/ dcpmd. empr.. área social,

-r^.i. _,^r»^^ i8,c- Terreno. Run Uruguai - L_i_
ZONA NORTE H*,ck - 38-4360 - 31-05*0 -

Angren

APARTAMENTO con). grande, co-
rdnha, banhsiro, vaiio, írente. —
Vendo na Run Buarque de Mace-
do, 70. Proro 15 mil novos. Fa-
cilito. Choves ns Rua do Catete,
274, s/loia 202. Alexandre. -
CRECI 731. Tei. 25-6341. _
AQUI - Praia do Fiam. E-d. Con-
de de Nassau, vende apto cem
2 EúIaE, 2 dorm. garaoem, dep.
completa, etc. Inf. 22-9790 -
DRAGA - CRECI 1 208.

3J3, sl 1209. Ttl't 36-2767 - 2_;Pv_,.- ¦•
Copacabana ou n, Rua Conslan-Í95 °p?'C0- 

£7. 
" v '?'*• 

f°£" c| Sr. Uvy no 11.°
Barbos, n.» 125, 1.» andar - con*_.ln_'' 2?aIf Xi'''<!r' 57'09*l2!:nír.ne 56-3498. :_;',,¦"_- " '*¦ ""'" - "";\nts. Uruquaiana n. 55, sl 711 -',

rERGicTcÃSTRO vende .ps., ca.l*",."..^-; \l'ò'. 
*"»¦ P' Pl* T.ls. 43-1759 . «-5445.'

tas, Icjas e escritórios em diver-ir;»vr;_;:¦¦¦¦AtTJíVK' r;*^—r—rr—l ~
' 

cais da Zona Sul, Centro,;J,ARDiM BOTÂNICO - Vendo lin- RECREIO 0OS BANDEIRANTES
Compra e avalia sj Im-'"3 "" ' ' " 

/ai fornecendo toda a^-:r:*ncia,-*,"'". ,.
urídica. Informações no Oco. ds:!___3'*6:i22-

sala e quarto separados/ , ...., 7 , K ,. ' *"•__-"_-____'• -40, 12.° and. 31-0698 , 31-3629
jard. de inv., depenaen- Copacabana _ vendemos óti-|_ cseci 22.
cias completas de emp.,'?!*.."''!1'_X* ^«^''"d-n3!5*1*" * •>'"•• v",io' "•• Bulh«>l7-' n_ _._',,«»_* ^^ 1—_~tT!*'-'uÍÃ~-_v7nri7.Trii'ít-~306";
^ -i_I , ' w-"'». ,™ {,._,? nar'» Tr «"««ho. 489 ap. 301 c| NCrSf Fv. DA BANDE RA B0M ?<*¦ 

™*!?L «ndo. R. Filo- da Ru, Silv, Talas n. 10, sala
Cozinha, area C tanque, S^l" 

"L 
„, JS, n-I27500 ain.l, saldo 1 anos. Fran-i,>RKTíSvAn ""no Nunes 189.Chave, ap.302.5 q„3rtos, p,4dio novo. s „,, , " ' "' -1' 

cisco Tor..,, 48-4110 . 52-4133 S- CRISTÓVÃO Preço ,30 milh. 50% fin ótimo NCrS 3 000,00 - Aceito COPEG
:— inococ.o, írente smleco, dono -- Chaves com Osório. Tralar cl

S. CRISTÓVÃO — Vende-s. casa -2-0764. proprietário, 23-5739
com 31 nuarlo,, 2 salas, ,m Ur-XCNFÒRTÁVEL 

"residência; " 
NCr$.TIJUCA""'-~Vendo~e„:'a~con7o"r:.:

r.no 18x44 ar.a tod» plana, .er-'tóC0, no fim dn Pua Pontes've| 9. Abelardo Berro. 90 milh
Ide lu«, um por andar com 380|-*'*"-« -«'""" 

,-.(?•*•: . « il Ru.' H.Vrt*. M.^uíí. S.*-$%'„'' ftãnlI^S''«mde"'!^,3?, 
"i ""'*, «teSf"* V* li"^

;m7 T.í.f0M de 'n'*'«m"nica.||="«l"«^. 
Jj"^'i-^Hfm» 

M ™l. En. 15 mil pres-?,„ ^. t..|« H«fc - X."m. /' 
'"' '° ~ ''2':,Ò3°-

dep. ncusva !)=¦, 
*-nc°"*r?;? * "* ,ua* ,,I8T0 l.r. 500 a/, - Vr.r no . . o •_. _ .-n. ,_; nnoo ,m«< '

visi;.,. de ses. a:"« "-6553. !,„.„ „„' FRANCISCO XAVIER 3? 05l' CSECI _SÓ 
'*

e„;o-;eirc. Inf. Ru* Sena-Jcr Dan-,VAZIO - Con]. fte. alugado, na IMÓVEIS ITDA., na Av. Brat de ,;,-.-: ¦¦ 7 .•.¦.¦ 
1601-2 - lel.iio.ie:; Rua Guslavo Sampaio, er.tr. 500-iPlna 96, loia, Penha - TtUfonesjCASA excelente oportunidade, vd.

52-1604 e 42-3482. CSECI 27.:,, comb'. Jetrlhes. Tel. 23-1214 -30-5189 . 30-7553, CRECI 1273. J 1'»', *• «".• b'^., «P* «
 __—, ,„ 6Ai v _—-—--_^-- 

-- --- -- ciopi. de en,»., garagem, varan-
COPACABANA - Praj. Eugênio.-,.-,.-^- -* V.-J»*"'.- 

~i'"A.,.r.A'. 
r i T ¦ r.7-1 v> ¦""- «=*» vazia, ver no loca. Av.

Jardim, 53, superluxo 380 m2,; VA/' 
...-. ^r'-° . ?'l 

""/ ?*' I^*"1 J?" C5"""'32'^' Maracanã, 1392 , n-ais oLtras,.Ali- i Ct* * ssíiuip? Ci Avanrda Aii*in*.i 04, c sa *., 2 o,_„ csps„ cara-L^.n < , _> -n «.nn

L?. _l„«_!.„rT.. Nnr-T'4'"'l!-»* Tfl- 52*'?':*" - CRECI 480-J?™' ^Cri 12 ,nil i ec.íib fr:.. f^"0'"1 
dsl' M,:Ri"'' -R'05i2

Informatôes com o Sr. Cardoso, ,odas PeÇas amPlaS e 
|- 

Copac. 748-300 e tratar na 
(CrBc. ,6)

.mestre da, obras, no barracão claras. Tralòr pelo tel. . «Kl 191 
TENHÕ~CÕNÍbÍÇõÉS 'p.r. 

v.nd.,I
i em frente no numero 264 do _-n rt/rc r í^*- — - iri>„ __ _»£ ._, _*r »,„,_,. t,,j«
mesma rua Tratar telefonai ..52-2655 — Sr. Geome. COPACABANA - Praça Eu:,enio n.m "R- »*' ,,m ,48 hora,._ Tudoj

134-0454, com Dr. Ivan-, I3OIAF0G0 - Vol. da pl^rl-'»™™. 
6. Vando ao. com 4 qta.l.......

APARTAMENTO 601 da paman-
du, 40- - Ed. novo c] oi., 3i n
qts., arm. on.b. em madeira ja-jcomp. e garagem. Preço:
carLndá, dep. comp. gto. dolc
benh.., gsray., todo sinteco. To-
do ds frenle. Ver local, — Tr.
-3-8638 - CRECI 538 - brga.

AVENIDA O. CRUZ, no 10.o pav.
de frenle, c. salão, 3 ótimos qí?.
C arms. de alto luxo, 2 banhs.
soe. de luxo, copi), coz. gari-
gem _¦ ampla depend. Detalhes:
46-3050 ^i 20-9060.
APARTAMENTO" 1201 cia MBr-
quês de Abrantes 17 — _!, e
qt. sep,, coz. e benh. de frente,

1 .fi locação — Ed. novo. Vt*-r Ic-
cai e tr. -3-8.88 - CRECI 558
¦_—_ Jorge.
CÃtÈTE,""214 

~Vendo~_ap5rla"

RUA SAMUEL MORSE''Í^T./NcW^íeo.NSai21?:*...-;,.-.
12 — 302 — FLAMENGO Jf,SP°' 

A"'ta Ceix"' V<,r c; P°f*!ra=s,n'. Marcr

— É a la. Iransversal da|
Osvaldo Cruz de quem Ift,?^^-'^'?.-?íffl
vai para a Zona Sul. —il*ir",-A "u» Humolií, ía-sca -
., 

*T _. , 
33-5486.Vendo por motivo de .ótàfogo. - Av/ vin-eTü-

mudança, grande aparta- **','»; '4, ep. frente, 2.» and.,
. 1 i_ii!i;:,=i quarto, cozinho, bsnh, so-ITienlO Constando de hall ciai, quarto e banh., de emproc)

nobre, dois grandes sa-
lòes, 4 qts. c| arm. emb.,
2 banhs. soes., em cores,
grande copa -cozinha,
área de serviço, dep.

NrC$ 65 000,00 de en-
trada e saldo de NCr$
ó5 000,00 facilitados em
dois anos. Visitas hoje
no local ou informações
na Veplan Imobiliária,

Con.tr. 9ô. laje c/ financ. dr-
COPEG (80%). Entr-ga em 15
rr,-?2c**. Tralar Gon*;..lves Dias, 89,
s/loia s/ 203, 10 àr. 12 lioras
de 3a. a 5a.-feira, c/ (*rBç.cso.

TIJUCA - Vendo api. com sa.
lãoj 2 q., dep. emp., vaga p]
carro' Ti. Morais e Silve 80-301.
Tel.; 34-5442, ga. 2 às 4h.

aí nal, reato a combinar. Tratar c
irop. Tel. 25-1433, 42-3416

TIJUCA - Ap. Vendem-se 3 apar-
lamentos cm construção já na 5a.
laje, nn Rua Teodcro da Silva n.°

.77, perto da São f-rsneisco Xa-
28 Setembro, 343. CRECI|vier. Tratar na Rua Voluntários

COPACABANA
2 salas e dep

Trstar Tels. 32-1810

esquina cj Avenida Atlbh*.-j104, cl sala, 2 q:*., daps., ga
Vilica. Tel. 32-9449 - CRECI 480 rum. MCrí 12 mil a cemb. i.-;i.
Váiler. -lei. 32-2796 C3ECI 822. 3a.iics,. ,,.. . ... ' iBahia 

avalia e ver.dn Imóveis. L27_;-.__ \^». ?at"' 3C0 cc*" ». 7- ¦>'"»,
VENDE-SE o ap. 403 ds Rua *'-,*iri rs,kTM)sn ,,,„ „ ¦ au IMOBILIÁRIA S. João, -jends nojdiiiriamente no horário comer-

Casa ci 3 qts.lpública do Peru, 216, com tala, s':°._c.R ST°Va° --"'*.v-° * 
melhor ponto da Tiiuca, ap.- d: 

"
'*¦ :''- llii.dlIUUI, 1 ' -t_ ,; o „__ i__. .'

morada,
32-7316.

dapends. Conit._ apri-j3 _"*"íJ'»i _i»P?,l*,t!?„'1.dí! .« a^-iiiM/yqí.rMlaTeopB^co.lh^ 2 ,q;' 
5*.', C0.z«,Jí'p- cle|JIJUCA - Ap. vendo ,ala, _ i

NCrS 65 OCO.OO,
135 000,00 de enlrsda o resten*

COPACABANA -
C--nj_'g_dc, novo,

• íe a combinar.

i(0[emp. Enlr, 16 mil
tel.í3' Íur£-* ^sr n" Ru

30 ir.--
Afonso Pe-

Tel. 30-:>3'<9.

banheiros, qt. da empregada nc:-;'t* ~""(_,t_J"ri." 
p'M."' A*"n 

'""D^l

_-.,_.,_,. „- r,''"ilocaí até à: 15 horas ou p' tel.,3' Iur°s
_- .- .. Ve^do-se ã^l.?, 

• 
iS""'"*'!:. t.íVAaH ,_I5B-1432, daa 16 horas' em diante. ____Z__*J_ _£_,

DESEJA VENDER SEU IMOVEL? eon|..ado. novo, vazio, frente. !ia,j., ¦ S "* l 
Base 20 COO NCr*. Aceito Caixa. NI A TIJUCA

alugar ou dar em administração? NCr$ 13 COO à vista, mais 6x200'-SiSH: SâOCRÍSTÕVÃO - V>ndc ,. a"n~ .2 
"J^"~"

Consulte-nos sem compromlssdl|_ Ver cem o poriej^o. Rua Salnt|VENDE^r* aparfamento^em 
fi_n_***loc_-.ado na Rua São Crlstová.; HOJE MESMO - Já COÍT1

MUDE

Acorde Líd.., Av. Grança Aranh;
206, sala 608. Tel. 42-2699 - Cre
ci OOX
FINANCIADO PEIA CÃTXA -
Vaxio, podendo s*r ocupado im»'
dÍot_ni»nt«. Sala, 2 •quarto**, co-
xinha » dapindsncia. da ampre-

Romcn, 460,
36-2793.

ap. 720.
iu? ?mm ,. .¦*¦"•""»»¦'«»¦ ."iocupado 

na Rua São
Telefone: jde consfruçoo, coniugádo c| corl- "y H, ".„ 

.1, %„°
|nha, banheira e .áree cl tanqui.

c/ 1 qto., sla., cor.,

C-FÁ-ÃB"ÃNÃ~- Rua BeTf-TÍ Av- ri*'-{0 J^ic,r' •*"•. 
^•.,At'âr;*:podend

bíinh., de-
empregada,

Roxo, 197. ap. 1204. Paisam-sfl os.
"'' rrM-a.unior, asq., a,.™» 

podendo ,er transformada ern lò- nêsas,
^'Iv,1'1'?'.,-' 

* P*0Priet.na. To!.;ja_ NO} 20000;00 e/ £oí, è| _

iinleco e persianas japo-
em Edifício de

CETEL 91-042 ft 50";<* em 24 meie.. Tradireitos, obra na 7a. laje; sclao,
3 qts., frente, dop. comp!., gara-1 VENDE-SE ap. 1 quario, 1 sala,'lar Imob. Góe; — Rua Alcindo jO
gem, Tftl. 31-0859. Sr. César. banheiro completo em côr, cozi-tGuonabara, 24/1214 — Fones ...

gada «/ tanque. Sinal 7 000, s,|. COPACABANA - Sá Ferreira, 184Ir>ha e.m c°r' ,:xí') de <rín,« e|22-7812 e 32-1216 - CRECI 202.:dar. Vendemos OS 2 Últi-[!_!• ''6-471:

603. Vendo ou permuto por

alta classe, com somente
apartamentos p| an-

to:, dependências de empregada,
garagem, armário emburido ca
ffe. ííufl Afonso Pena, c4 — Tei.
23-Í840.

TIJUCA - Vdo. And. Neves, 61.
ap, fte. 3 qts. or. sl. et:, garagem.
P{. 46 000. Eni. 15 000 porl. Isc.
e finan. 42-1337 - CP.ECI 74-t.
Ac. Caixa. .

343,00 ap.do pago na Caixa d*
m.ns.iv, em forma d. alusu.l.j(p Tiiu_a Diferença a combinar.

r,n-, RtU'. °1""'" f;"-u' "'Sala, 2 cur., garaoem, área con,
Rua MéxiCO 148, 3.° a ri -i ;,P.*«.r Av" Rir_ 

* 
_«n?o 18_" Vr" "_lt"Jf'_ r2 . banh|i'.°*-J Cpnstruçõo

dar, J-107 CRECI 66. - ' «*», T.l. aw, CRECI 1 »>l. ;„!C±^-5fe aY'^ v'.,1SSl'.rtyM c, „„*„„.¦ Av Copacabana'I* ••»
'PRAIA 

DE BOTAfOGO - Edifl.jTratar 52-2877, Cunha - CRECI 7..8I305, ' 
'iCOPEG

vazio. Av, Copacaiíana, 1 03i, ep.:
3ií: JTIJUCA.R10 COMPRIDO: -,. ,-, . , „vendo ci telefone ap. m. via- [Bonfim, 131, constando;" í".

banhei-|—  ..... ..., 1^. „!_„ <)«..'_?!-. ""'^

Tels. 52-2830 e 22-6102. cio dos Cinema. Scol» • Coral.[961
Unidad. d. duas o._as s.para. COPACABANA - Mude-se

nem, 3 quartos, 2 scia;, u;.,,.,--.-i , _ ._,„,__ .. , . .
ro, «linha, depend. empreenda,!*0 SENHOR qu» »sU «dqulrln

•i- .... ,m.v.l p/ C,,»a ou|área c ,a dnao i« preocupa com ai ¦

1IJUCA - Aplo. de luxo. Rua
Conde de Bonfim, 648 api. 702,
chaves na portaria. Vendo cu
troc*** por uma cas--*. Trat-ir peio

Sr. Correia.

mos à Rua Conde dejr™^ 8~8. ^,^,^^2'
ds 12 às lóh. Preço 36

d, 
_. milhões, metade ü vUta. Tratar

e: Salão, 2 quartos, ci Dr. Simões Faria, R, Alcindo

|VENDO ap. Pôslo 5, frente, 3!_|oc „, _|otu„„„tos »m 15 dias
da., banh.ira è kitch." Masnlfica|p^a"Av.DPflíTceaT teáM,". .50° 5?"-' 

*•' '°'d' inV" P6nhhol'0lVi»l*« «"«no M

mentes conj., la. tocõcão. Aceito
cíixa ou Copeg, cj 3 mil novos
de sinal. Chaves na R*.'_ dc Ca-
tele, 274, s/loia 202. Alexandre.
CRECI 731. Tal. 25-6841.
CATETE — Vendemos ótimo _c.
sala e quario .eparft-dc;, banh. la, banh., coi.
e co*-. por preço excetôníc. Rua amp. comp,, fran!
Silveira Marlins 147, ap. 312 - " *"

Võzío. Marcar visitas e irritar na
Ruíí Miguel Co-jIo 23 eaía 203.
Aceitamos BNDE. CRECI 191.
FLAMENGO — Vendo ap. um per
and. ei 300 m2 n» Rua Senado

RUA t>\. Abrantes 185-93 com
aala, quarto, banh. e coxinha no- „,., .. ,,..._ ,.- .,
vo. Detalhe, 46-8350 e 26-9060. vista. Enlr.g. ai. o fim do «no.|...„ ..,,-.« MCri 7 CCO.—  -lpr.,n j. «,_.,_;_. t.___. »_-. r- ***-,n ¦>i-**-r"5i' i^yr* f vvv,

documontajão. Tratamos d. to-|d ê TlCÍa S COmpletaS de

Guanabara 17
42-7290.

610. Tel.

hoii ¦ ANDARAÍ - GRAJAÚ

Verg., 30, e!c*uinn de Paissandu.
Entrega imediata. Sinal res. ...
3 600,00. Na escritura 45 000,00.
Financ. em 24 meses pala 7P.
45 000,00. Var no local das 14
àt 18 hs. no 2.° andar. Tratar
37-40-7. Urgente.
FLAMENGO - Vdo." em odTficiõ
de 1 aps. por andar corn 200
m2 ma**., ap. com 3 dorm:. ia-
IS-o com £0 m2. amplas d-epí. e
garagem. Tretar com o Sr. FLO-
RENTINO - Tel. 23-3-8. CRE-
Cl 236.

VAZIO — Coni. gd*a. br.nh
Senador Vergueiro 203, ap. 215.
V-ar no Iccal entr 7 iOO, rest.
fin. 2 anos, pequena prest. —
-3-1214_. _CRECI_o44. Valoso.
VAZIO - FRtNTE -"2qlos„ sa-

tanqu», dap.
pilácio GB.

Rua Pr*s. Carlos Cumpos, 137,
ap. 102. Enlr. 15 000, ra-t. finan.
40 nisseE. Prest, forma aluguel.
Ótimo nagócio, P. Vargas, 390,
sl. 311. T.l. -3-1214. CRECI 444.
V.toso.

Pr.ço da ocasião. Tratar com C.i.
i tr ,. , , irante eni exeaiení-es condições dL. C. — Companhia Lancadora de1
Condomínios. (CRECI 209) — Rua . - t
do C.rmo, 17, 2.» andar. T.l.V""1* m%"0 ' 

?• 
''v"'íM (5C-

31-2677 •31.1546. v,8 ,*-""* " qV',bar'1'* em c,or
'cí box, coz. c] lugnr p; gíla*
deiro, ár-a e| tanque aiuiejado.

cor, inst. comps. emp., area serv.:v,j, ru, b_,í0
• o res- nc,$ 800CO vista cu NCr* 85 C00'.198.'a. Tel. 344)494,

FLAMENGO - Cobertura, 1 sala,
2 qtos., terraço 300 rn2. Vista
p! o mar. Tel. 46-0605,
FLAMENGO - Vencie-re ap„ sa
le, quarto conjugado. Rua Sena-
dor Vergueiro, 98/709 — Infor-
mações, 25-514, «pós às 18 ha
ras.

VAZIO — Sala, qto. ceparadoi,
cox., banh., jardim inv,, a. com
tanqu», P.(a. gd.v, 46 ml, banh.
«mp, Var no local, Sen, Verg,
238, ap. 412, dat 14 is 17 ho.
ras. Enlr. 10 000, rast. finan. ati
3 anos. Estudo prop, forma alu*
guel, Áttmo negócio. Tratar na
Pras. V.rgas, 390, sl. 211. T.I..
fon» 23-1214. CRECI 444. - V..
leso.
VENDO 3 apartamentos' de qt.,
saio, cozinha s banheiro, área cj
tanque na Rua Correia Dutra,
Senador Vergueiro o Pedro Amé-
rico. Facilito. Che-.-s na Rua do
Catete, 274, s/loja 202. CRECI
731. Alexandre.

FLAMENGO - Vendo excelente
ap. situado à Rua Marquês de
Abrantet, 64, Ap. 905, com sola,
díindo para amplo jardim d« in-
verno, cem janelão «nvidreçado,
2 quartos com confortáveis armi.
rios, ótimo banhsiro cj box, am*
pia cozinha clara e ventila:!.
banheiro pj criadn, área e .an-
que. Preço: 35 milhões n combi-
nar. Tel. 45-9610 - CRECI 1 149
— Lan*. Pinto.
FLAMENGO - V7-Íõ7"uílirnõ"an-
dar de frente, vendo, ap. de na-
la, 2 quartos, cozinha, banheiro,
e depend. completas vendo por .,
32 OCO à vista, aceito flnanciamen-
to Caixa ou COPEG. Rua Marques
tio Paraná, 128, ap. 1 203. Cha-
ves corn o portsiro.
FLAMENGO — Vendo magnífico
ap.. sala, 3 qta., 2 j. inv., b.,
dsp. emp., cozinha, a, serv., ga-
ragem. Ferreira Viana, 30 ap. ÊÒ3.
Ver local, proprietário.

. prazo com 50%
Aps. cie sala e ql. s=-jSilveirc, 67, ap

cal das 12

tos »m ti dias. . ANUAKA —
•chado - imé. empregada, copa-cozi-', KARF.
.m^crecTm.: h',a' banheirocom b°xe,l _____ eL

URCA - Vdo. 
"ap. 

2 
"qlo,., 

aala,
cox., banh. «m côr, áraa t\ tan-
qu» • deps. de •mpragada. 29
mil, 15 da entrada, saldo am 2
anos. Tal. 42-4423.

LEME - COPACABANA
ATENÇÃO - Vendo ap. c| sala
e qt. conjug. p! 19 mil c| 11
mü de ainal sil ano, na Rua
Sta. Clara 96 ap. 407, Imob San-
tos. CRECI 248. Tel.t 36-6631.
ATENÇÃO - Vendo ótimo ap.,
vazio, saia, 2 qts., todo deco-
rado, com telefone pere comer-
cio ou residência — Preco 30
mil facilitado — Aproveite
oportunidade — Tratar tal. ,
36-2480 - Sr. Lo-rivol.
ATLÂNTICA - Av. Posto 6 -
Um p/ andar, 400 m2 — ...
2_0 000,00 a cemb. 2 anos -
Visitas 37-6366, ocasião.
Ã 2 QUADRAS D"À PRAIA, no II-
do, 2 qts., il., boas dep., vario,
20 mil de entrada, saldo bem

Avalio
VENDO - A. Osvaldo Cru-, 131,lciiilad». £7-9074. Engo. Tito"Livio,
aparlaminto frente, 1 saião,
quartos, 2 baniieirci sociaií,
copa, cozinha, armários einbjti-
dot, garagem, de pen rJ 3nc' hs em-
pregada. Facilito. S. Bosslíi. Pca
Pio X n.o 78, sala 1 115. CRECI
C-86.

NCri 39 000 financJeUJ7_£773_.
VÊNDE-SE ap. è Rua Xavier da Sil-
veira, sala. 2 quarte:, cozinha ?
dep**. empregada. Ótimes honrei-
terioj. Tal. 36-6057.

Preco NCrí 33 CCO. poise ime-
dieta com NCr$ 7 OCO d* entrada
em jan. 68 NCr$ 3 000; em abril
68 N'Cr$ 3 CCO; em agosto ÓS
NCr$ 3 OCO; em de?.. 68 NCr$
3 CCO, e 30 prestações meniais
de NCr$ 619,96. Garagem em se-
parado. Ha*bite-;e recente. Ver
diariamente no Iccal na lola C
e tratar na PAR — Prad. Adm.
Resnikoff Lfds. R. Ouvidor, 130,
9.» and. Tel. 22-943S e 52-1677

J3RJCI_456._

COPACABANA - R. Belfort Ro-
xo, 371 ap. 201, s., 3 qls. etc,
frente. Vendo urgente e.fa lema-
""' '«"ílm "!lCÍOn'!- 50% a'° * APARTAMENTO NO LEBLON
ano, 36.1670.  2 qtJ jL( dí.p_ empr/ de <rcn
COPACABANA — Vendo vazio — te, tlnteco, pintado de novo, ur-
Av. Copacabana, 728, ap. 505 gente, preço de oport. ou fí

Sala, cjt. sep., banh. e coz. em
côr. Sina! a combinar. Acei;

VENDO Copacab.,
quarto», arm. emb

Ru, XaviertFuncionamos diariamente at. 20 azuleicldo em CÓt* até Oi^P'C)RTAMEÍ'ITO d" **¦'•' s!' "'"
02. Tratar lo-horas ¦ i_ rv I'• -• 

'car,i'- " maii °W~- En:'3«a NCrS
6 horas. Ii™fín-. «aca 

"(atNr 
rr.lte to' Pintura plástica 10000 »¦• o;rostanfe pago como.

Sinal 15 000 J"1"^' .d* ¦*¦'"•* 5l».M ¦*'«*"'*'*•ap.
_| ATENÇÃO - PRAÇA SAENZ PE-j

saia, 3 NA — Validemos lindo ap. em GÍC.
COZ.. banh., edifício de lu.*-*o, tom ampla .a- ,-_!_. P/^prr* -*^n r.C\r\

dep. emp. azuiej. teto, edif. luxo Ia, 2 amplos quarlos . d.mais|Pela v-yr-O ou UUU.

VENDO apartamento quarto/sala
conjugado, vario de frente com
sinleco, Av. Prado Júnior, 135,
ap. 914. Preço 15 000,00 à vi,,
ta — Aceito financiamento, Tra-
tar tel, 4*10-4105, horário comer-
ciai.

IPANEMA - LEBION

4 CRECI 1 099
Imóveis.

&A!gMl.,n*. .- ?"">•¦>• cilF°n.fs,m32-2493
240 m3, alap.tado, luxo um porI „.'.„¦_,_
andar - Tral.r propri.taria. -- . ICOPACABANA

Caixa, IPEG. Ver cj porteiro.
Tratar lei. 43-0740. Ramos ou Ro-
borto (CSECI Cõj^_
COPACABANA""'

w_. ^'íVdo. ap. írente, vazio, 2 pi and.ÍPvendo),, ., 
', 

„,, ,,_„,, ..-„ Ji„ .|p,
e 47-6529 CRECI 905

Em la'. locação. Vf-r no local. Av,
;2S Setembro, 21ó, ap. 305. Me.
lhores dct. Machado, 53-0522. Av.
26 Setembro, 345. CRECI 1 275.

dependências completa!, m" ";'*iTratar Cl Sr. EliaS. CRE-
v. garaaam por apenal -5 0001 -..._nl .___.
s.ndo 15 Oi-.O d. .nlrada, 120 Cl 132 — CONSTRUTO-
após 7 003,00 . o saldo nn, AAAP&RÁ ^ / A Pin
prosta.õoi mensais d. 420,00 - KA mMKADA -/A. «Ufl
v.r n.Ru.A-our. Briio n. 189 Sete de Setembro, 88, de'-!*.y*1' no 

j.0"1 
R,; 

^i0' .
ap. 402, diaromantai das 10 »s|_rt , _ ¦ rt- .-«-.iros, 51, ap. C-01. Melhores de-
13 horas - Tratar na Av.nldalÇ. andar. Tels. 22-4227, talhes: M.ichsdo, 58-0522. Av. 28
Rio Branco, 103, g' 1 005. Ttl. 110-A07R p i_i9-ft**íí90 [de Setembro, 345. CRECI 1275,

ATENÇÃO - Vd. ap. da cober-
tura, vnzio; * ouíroí, nesta edi*
fício, c| 2 qls., sala, coz. * mrtii

22-3737 - CRECI 256.
APARTAMENTO frente, final de
conitrução, tala, 3 quarfòs, 2
banhs. ej'ç, Depend. empr., ga-
ragem. Ver R. Conde Bonfim, £01
- ap. 201 - 28-2417.

íATENÇÃO - Vend.: 2 qts., «ala,
Ven-.coz., banh. e mais deps., ótimo

Ver no local, R. Luí»
62, ap. 303, fica de

nancio. NCrí 33 000 Tr. 23-8688
- CRECI 55S - Jorçie.
CÕ-EriTURÁ - Vdo. em Ipanema,
belíssima, nova, ci 300 m2. Sa-

__ lõeí, 5 c|ls., 3 banhs. compl. gde.
Francisco 5á — Icopa-cox., ampla lavand., c-sragem!"5' 

2 carros. Preço 2.20 000, com!dor

ÓTIMA OPORTUNIDADE
dornas junto à Praça 5aenx Pa<|negóc;
na olimo ap. tem 1 quartes, IJDarbosa,
sala a domaís dependências eom- fronte à Praça Barnc de Drumond,
pletas por apenas 35 000, eomlEntrego vazio e mais outro, nes*

_..,.. «* B^_ .íi#»* /s_- IO QvQ da entrada a o soldo omite bairro, melhores det. Machado
AtTO DA BOA VISTA - Ollm. prBS„çõM J, NO* 322,00 men-i58-0522 - Av. 28 dc Setembro,
rtsid.ncia para .nlreg. vaga naL,), _ v.r na Rua Carlos de 345. CSECI 1275.
ÍV' . 

lJi°n 
/""*" 

•¦?¦. ¦_"¦""_ iVasconc.lo, n. 31, ap. 102. - __nAJA__ _ ».„_._, .,,_;_, ;;¦. V
d. 4 000 rr.2 constando d. 4 Düriani.nla das 10 às 12 horas ?„„,« «Jl 

"& 
_?l',l, Ávsalas, varandas, loa ate, 5 quar-l_ Tr.,.r _. Av o;- a,,.,» - Jtarto Çon|.. banh., kitch Av.

tos, 
'bonh., 

copa, colinh., doi, ,03 q" 1005 - T.l 2237.7NjS.nh.Iro 
Rlchard n. 260 ap.

quario, . dap. d. .mpr.g. pis-:_ CRECI 256 }'°, 
~, 

,Ch".l'Lt\"" 
' "lDd0'*

cin,, campo d. .spcrl.s . gd«. roMPPlfv** b rs 
'V-V ¦-—* ¦':.'—~

iardim. Pr.ço d. NCr$ | :10 COMPRIDO 
- R. D. Cecf- ORAJA0 - Vende-s. .xccl.nl.

350 000,0. c| part. .m 16 me-;1'*- \-núo ."''"'.'""j. »'»',„3 icasa d. 2 pavimento,, com lr£s
CIVIA - Trav. do Ouvi-; ^'; 

'*•"'»' ci DeC10- T. 43-0519. Luarte!, 2 s_|,_, COpâí eo,inha, 2
17 — Div. de vondas, j j-'_**.C-'. ___.* i banheiros sociais, varanda, gara'

36.2987.

LARANJ. - C. VELHO

AGENCIA FEDERAI DE IMÓVEIS
vende ap. conj., de saleta, qí.,
benh,, coz., mau. ponto reaidôn-
ciai. NCrí 14 CCO com financ.
Tel. 52-4211- -. CRECI 78J.
INCORPORAÇÃO CIVIÃ 

"- 
PÃ'

RA ENTREGA ATE' DEZEMBRO
PRÓXIMO - Na Rua Pinheiro
Machado n. 42 — Vendamos os

FLAMENGO - Rua Paissandu, 179
ap. 1208 uma saia, 2 qts., vazio,
novo, la. locação, vialti, Pio
de Açúcar e Corcovado, perto da
praia. Urgente. 35 mil foc. ou 31
mTI a vista. Estudo proposta. —
Ver local. Tratar Av. Copacabana,
605 sl 708. J. Gemes - C. 1222.
FLAMENGO - Vdo. Sen. Verguei-
ro, 197,301, ap. de frente, il., 3
cits., banh. nobre, porta de box,
dep. emp., atapetado, óleo, ar-
mários efnb., vazio. Ver e tra-
tar no local com prop. Sinal NCr$
20. Sotcio s combinar

ATENÇÃO — Cccapabana — Zona
Sul — Possuí apartamento? Proci-
sa de dinheiro. Faça uma hlpote-
ca do mesmo... Não precisa íer
escriture definitiva. — Trazer do-
comentos dc imóvel. Solução rá-
plda. Quantias acima de 5 mi-
IhõèyTel. 22-4337, 12_às i9h.
A.3-.MINUTOStia prala.R. Cofis- _ „¦ _ .
lonle Ramos, 29 _ 901, novo, to-! COPACABANA

NCr$ 75 financ. Inf.
CRECI 5ó9._

Ap. ocupado.
Vendo cj 2 qts., saia, jardim de
inverno, banh. em cór, azul, área
cj tanque, dependências de em-
pregada. Rua Barata Ribeiro, 369,

I PANEM A — Rua Antônio Par- i CRECI 640
reiras 71, próximo à Prac.i Gen. Tr+X~K~A~~'i. a a w.-t*.
Osório,., vendo ap. 704 com sa-:ALT0 DA B0A VI;,TA
Ia, 3 quartos com arm., banh.
em còr, dep. e garagem, parte
financiada pela Caixa Eco no mi*
ca em 15 anoa. Inf. Rua Senador

?03.*,V-r,.pü.r.íi'i°' ;S_*P„4ÍDa-*a. 20, sala 1601-2. Telefones
52-1606 e 42-5482. CRECI 27.

do de frente c| 220 m2 de luxo
cl 2 sls., 3 qts., 2 banhs., copa,
cjaratjem. 140 rnil facilitados, 1
meses, visita 9 às 17 heras. Tel

e_303. Int. Tal. 37-12C0 e 37-3428,
COPACABANA - Vendo, salão,
sala, 3 quartos, 2 banheiros se-
ciais, prédio sobre pilotis. Posto 3.
Trstar 37-8226.

— Grande opor*
tunidad* — O senhor ainda po-
do comprar um belíssimo apar-
tamanto am cctHtruçáo am ritmo
acelerado, d* latão, 3 quarto.,

IPANEMA - APARTA-
MENTOS PRONTOS -

2.o andar.. T.l. 22-1848, das SAENZ PENA — Casa linda, ven.|gtm . domais dependências. —
8h30m às 18 horas — Slndícaü-Mc R. Cameragib*?. ]40 milhões Enlrafla-se vaiia — Ver na Rua
lado — Corr. R.sp. P. Pisa - entr. 80 rest. financ. Monteiro.iMearim n.° 189 — Entrada NCrS

V. Lima. CRECI 90 — 42-Só-O. ! 27 000,00 . o saldo om 35 pr.s.
í_í_~-"T~-rrT*"i-_",^'."~7l-7r.TÍuf5,s d» Nc,s * OOO.OO sem iu.
„.! „! I u,„_.',.l i?í -I ÍSÍ' '«• T"'"r «m MELl° AFONSO
!¦m.«.%,M_9»íi'- li?___.«* CIA* lTDA- "' Ru* Conslan.a
«Ti.,» li-la 

82°V'-ÍB„bo,a n.o H5. l.« andar -

híf. LncU 
'. 

t7„.."Mi'» 
"IM*'»'* 

T-l..: 29-30O2 . 49-3261 -

434110 ?C,V_ 2-1 
loU Av' •''in¦•I* l"b"1 »¦' 3M'43-4110 ICracj 36). L,_ , 20, T|| . 36.J767 _ Copa;

TIJUCA — Vendemos próximo à cabana.
Praça Saenz Pena ótimo ap. comlGRAJÃÕ

Vendo
residência na Av. Étl.on Passoi,
terreno 20 x 53, com 2 salas, 3
qls., 2 banhs., deps., paragem-
Prejo NCr$ 80 000 facilitados..-
Luiz Haclt - Assembléia, 34|502
- 38-4366, 31-0566 • 31-0231 -
CRECI 260.
ANTES DE ANUNCIAR SEU IMO-2 quartos, sala, dep. compl. eI"J.AJA"„ 7 Y.°"d'*5'., 

e"0,»nl»
VEL Pj VENDA, PENSE BEM: 1°) garagem, com apenas 15 mil si- "" '"V"*,',.'"' P*1»"'». «"'
Quantas explicações V.Sn. dará a nal. Ver na Rua Barão de rtet..'"","" ?e 

,2 " 30 m< 0',l^n;, PJ'»
Vendem-se confortáveisÍP""*' que n.o têm absoluta- qu». 743, ap 604 a i*^; S/^rV",','?";:

menfa condiçôos de compra; 2.° Rua Miguel Couto 23 iala 203 _?., , .'.-¦¦> 
saias, - oa.

apartamentos na Rua Que.tipo de gente V.Sa recebe? CRECI 191. X'""A'°"'ltl,K$°\~ '"'.'
_, . . n - _-, ,, c. _,.  innas, ae-ienaencia** do empraaa-

Barão da Torre, com am-íí «",">- '**? 3-°i v.Sa. dispo- tijuca - Muda. Vondo, facili-d. íom.ii.ias - ; r,„-.pm, iIra d. tempo par» acompanhar to-|.0 p| 120,00 (çasa_ velha). Jm.\varandas .rand.s. Entr.d. NCrS
Kl. ü-!-,*'"'"? 

"'!* ""'"""?"¦ 37-5921 - 52-0982 - CRECI'l 294,c?™ arm.rios, 2 banheiros so-!p|a Sala, dois e três|das as nuances da vend-? 4.°)|p|ano. K. tono- bonilm, V.-5, ;n «OU UO r, o saldo em oresta.

X&A*-*^^^^* tanlí''fenT^ ^UnSrnnS^ S." d.'. dênCÍaS Completas. Tra-«-*¦! ***» q* «m., f,™. ^- Dias, SI, ..'AOS. f«l,. S^SSí. Tralar 
"e"™ 

ME.Ío" AFfÓNSO fi*?#*^«^í_______lí_l^SiS
s^^5_^s^^sg_rL*%as £ zs&ft r.dpí-s.ípLwl s«=^^te-só. St5*-B_
dlc.li.ad. - Corr. R.,_. P. 

*-7 AU] --ÇiL_L___: .„d»r,"™P., 
Í*i0* - T.ls. ;í Branco, 173, 12.° andar, Sfe""TM 

C" 20 hor*i!* ~ CREU Sim cie Inverno. Pr«o NCr$ 30l____  . ..
33-0216 . 23-1330. . I
FRENTE — Prnia. S. Cl.ra. »n. l£!'

Pi» - CRECI 640
LARANJEIRAS - Rua Cond. d.
Ba.p.ndi, 112, próximo ao Lar-
no do Machado, Aparl.m.nlos d.
luxo, am conitrução, com 100 *
20O m2, -.odoe «om armírioc am-
butidos, garagam • dapandâneja.
compl.Ias. V.r no local • Ir,l.r
na. Conilrutora Tuiuli Lida., na
Av. I.rão d. T.f., 7, 3.° andar.
T.ls. 43-395C eu 23-8676 -
CRECI 30.
LARANJEIRAS
quarto, banh,,

AV. COPACABANA, 387 - Van.
de-s* «p. vn_:io com saleta, qto.
quitch., banh. 16 milhões facili-
tados. Tal. 25-7366. D. Nelly.
APARTAMENTO luxo - Vende-
se, um por andar, à Av. Atlan-
tica, com 400 m2, c| 2 «alas, 5
qtci./e depds. tjaragem. R. Qui-
tanda, 19, sala 710 J. C. Faria.
CRECI 63. Fone,: 31-3064 a ..
31-1023.
APARTAMENTO
Rua Toneleros e

Vende-se è
2 sala-,, 3- Vendo ap. sala,,

~,,rn ,„.,„. r. rr,. ,,.-.,., •  C01- Ncr$ 14 000 qto!., 2 banh. cor, depds. gara
SS.I-U VENDER O SEU IMÓVEL facn. Luiz Hack - Assembléia,
VAZIO OU ALUGADO? - «.. 34 _ 502 - 46-8899, 310566 é
solvo .m 30 di.s ,«n d_.lp. P«-|31-0231 - CRECI 260.
r. V. Sa. nos b.irros Flamengo .,-.,.-,. —--,,-—r~r——
- Calai* - lar.nl.ira, - Bole-!Vl:NDE-Sl: 330 000, bela m

32-9191 — CreciiAPARTAMENTO LUXO -
de n. 401 da- RPraia, S. Clara,, ap.

vario, sala, rito. separado, arms. 449 — CONSTRUTORA
embí., etc. 28 em 18 meses A.
M. I. 32-0716. CRECI 482. CANADÁ.

Vende-
Heitor

Eeíírüo, 6 e c! 2 snlas, 3 qtr.,
2 banhs. e drpends. Ver no Ic-
cal. R. Quitanda 19, sala 710,
J.C. Faria. CRECI 63. Fones: ,".
31-1023 e 31-3064.

I. Tralar no locnl om o pro-:GRAJAÚ - Vendo NCrJ 23 000
pria. Rua Cama.oglbe, 9, ap. 611 ap. sala, 2 qts., (todas peças d*
— 7el.: 28-ó-íSó. ifrente), banh., coz., área servi.

TIJUCA - Moura Brito, 189, ap. k°''na. g!» 
'^S*!"- lui.*, "*$ ~

n . ^snembleia, J4oU_! — Jl-UzJl -¦
'131-0566 

e 46-8899 - CRECI 260.

'Anuía Brito,
305. Ver 13 ás 17 horas, 3 q".
íala grande, depend. empreg. ga-,
ragem, 45 milh. Caixa c| sinal'VILA ISABEL — Vendemos cata
15 milh. Trat. 48-6368. - CRE-le ap. com saia, 1 rit. e 2 qls.

CONSTRUÍMOS EM 5EU TERRENOÇI RJ206. .varanda, cozinha, banh. area, c|
Com flnanciam.nt- pj moradia TÚUCA- - V.ndt-l. f.rr.no w^ 

'ír"'u"'- n* Rl'a co"!í:hEir!* 0,!*
ou comercio, olimos plano,. d.;dindo ,j x 142 m _ E„|t,d. d*

aem. R. Quitanda 19, sj 710. J.

rX-lYÍ'' S?^1-,63, 
Fone-: •*'"• Ver no locsl e trator A-

31-3064 e 31-1023. ,R;0 Bran£0. ,,_| . Uo _ Te

JUNTO A PRAIA, 1 p; and. RualIPANEMA - Av. Vi.ira Soulo.l
Barão de Ipanema, vendo ap. c'J402, apto. 404. — Vando apto.j
salão, 3 qts., dep. etc. garagem, de luxo «cm 2 talai • 2 quar-;
vazio, preço 90 mil em 2 anos ou tos, dapandèncías completas
85 mil em 1 ano ou 80 à vista, vaga para automóvel. Chaves com! 'i , ".u*-« — vtinoMi Terreno mo- •¦-.... ,-- _,
chave, c| Imob. Santos. Tel.: .... Fuad. T.l. 22^896 . 57^094. i*"1 comercio, olimos pl.no, d.;dindo ,j x 142 m _ E„|.,d. d*,;!n0 ,í»l 

™m,?""*,.°V 
rü

t^Z^fâA^^fcik&Z' 2'7*'^ 
*0b'v*r "n'.;3'° 

Z_Í_-___-_-__«Í. __•_ . vVr' Bí rSIiiÍSSS KahT-VILÃTsÃBÍL - V.,,es: de luXo

Uo, dí.r.iis de'pan:'fr,cl.', de fren- d.-s, <i»ps. Dirigem, tratar T.l.'CASA excelente de altos e bai-lota 34 . tral.r *m MELLO AF-|4 qls., sl., salão de festa, dep.
1 -6-ícer, 

CHÈCl 1190 nos p; família do traio, 3 qls.,.FCNSO k CIA. LTDA., na Roa emp. lus. p! erro e t.-l., sinal

sl... co_„ cope, 2 banhs. dc lu-|Constanta Barbosa n." 125, l.o;õ mil, 25 mil na escnl.

APARTA/.1ENTO - Vondo quare 
-52-1648. i\avr-

LE..LC N Vi :. da Albu.

foqo

P

n-.arquf - V.ndo".p: d. Ucrt.,|«;_j«''*™™ í^;c'. 
,0f,[_P««|MÍ.r"-TM«.r7T;ii.'i'29Í091 .u^srcalr 

¦ ¦¦ 2 mil i ;. Rja Angc

osó - Gloria, d* coni. ali 3 «entro granoe terreno. 2 saias.lpronto, sala, quarto coni. de LEME - Vand»-ce à vista o ap.'c, 1 saião, 2 qts., cetinha modor- 
*?r''~. Pintura toda s 

pieo, 
a «~-*,,_-___

l'.„ t.nho vários compr. -|4 qfs., 2 banheiros, boa Coíl- frente para Princesa Isabel. 3e- 907, Rua General Ribõiro cll Cuc-'na .m côr.s, -anheire, Ct?. do™epl. de it* Ver no loca R.^TIJUCA - Troco >p.
'.ira su. s.guranca fac. uma vi. nha. der;-,ensa, varandas, garagemHlulma vista, perto da praia. Ul-.;.., 114, comp:sto de sais, 2!e;.l-r._i. completa . Goraram ~|**rf_P c* "'P5.?'**?"¦, ".«'ÍE,*!'r'*'' p0r ap' 6' ' qt
ita m Pres. Varqas n. 390 -!para 2 carros. Rua Almirante SaMiimo sr.ciar. MCr$ 10 mil à v.EtaJciuartos, dBoenrlên:;as c*r.-.riet' ¦*. Unir*'*» tm Her-mhrc - Pr-c-o:iMelnores det. Machado, 58-0522. cias, garagem. Difere

,, ... . ¦ _>_. .-.. _.-._-_,. < . __ >,._  •__.  ___ _ _¦_¦___ -»__._. _ n... _•• ' . - - . ... ~a*.~ ... . ,* _,_.- . . . ¦ . . . .... in j_ c». ,K,n -.4Í rorn  w_- _. d... c

lio Bitencourt, 97 cj Pinto
.•23-5466 - 30-2550.

30
je-

Tel.

Sl. 211 - T.l. 23-1214
*44 - VELOSO.

CR-Cllflado, I5S. Vor com hora r.-,srca-!cu a cembinar. Tratar na Rua Si-:e 
~gtr.-e.ii.' 

im. tols. 36-3203 e;NCr.' 50 ÒOn à visla. Tralar I.I.- Av. 28 de Setembro, 345. CRECI
Ida pele, tei». 22.1674 e 42-6964.!qfeirs Campos, 43, sj 603. 143-1293. Horário comercial. ifonn 52-3190. CRECI 768. 11273.

Troco ap. frente, s!.. 31'—
dependé-i-iVlLA ISABEL - Cass d- laje, dc

-jnça pela Cai-iviln, 2 qts., sl., cop., co:., banh.
Ver nc Rua S. Francisco Xa-jccr. NC.-S 12 000. ent. Teiefcna

vier 352,204, perto C. Militar. |480464 - Barlos.



I 2 - CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, í.o.fsrr», 25-10-47 IMÓVEIS - COMPRA E VENDA 
'©' 
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I:
CRECI

CONSELHO REGIONAL DOS
CORRETORES DE IMÓVEIS

,i — CONVOCAÇÃO: O Conselho Regional dos
Corretores dc Imóveis, em sessão plenária a
realizar-se no dia, 26 do corrente, fará, en-
trega da Carteira Profissional aos novos Cor-
vetores a seguir relacionados: Antônio José
de Deus, Francisco Jaci Mendes Pordues, Ca-
simiro Castanho de Carvalho, André Sor-
manti, Leonides Alves de Morais, Anclral José
de Abreu, Luís de Sousa Sandoval, Antônio
Cabral Salgado, Adellna Toscano de Brito,
Almir Meireles Carneiro, Henrique Crlstino
Cordeiro Guerra, Pergentino Denadci, Del-
miro da Silva Almeida, Heitor Torres Filho,
Samuel Gandclman, Expedito Vilar de Brito,
Dario Soares de Oliveira, Antônio Ferreira
Dias, Fajga Rywka Bronz, Hélio José da
Cunha Cavalcanti e Arli Viana Peres.

B — RESOLUÇÃO N.« 1/65: Essa Resolução, do
Conselho Federal dos Corretores de Imóveis,
dispõe sobre a obrigatoriedade do contrato
de mediação (corretagem), estando à dispo-
sição dos Srs. Corretores na Secretaria des-
ta entidade, à Avenida Rio Branco, 128, 14.»
andar, salas 1407/1409.

S — BALANCETE MENSAL: O balancete deste
Conselho, relativo ao mês de setembro p. fin-
do, também achá-se à disposição dos Srs.
Corretores no endereço supra mencionado.

— REUNIÃO PLENÁRIA: Ma 2G do corrente,
às 17h30m, estará reunido em sessão plena-
ria o Conselho Regional dos Corretores de
Imóveis, estando prevista a seguinte Ordem
do Dia: a) leitura da Ata anterior; b) expe-
diente em geral; c) cntaega de Carteiras a
e Certificados; d) aprovação de processos;
e) assuntos gerais. Referidas sessões são pú-
blicas, convindo aos Srs. Corretores delas
participarem, consoante apelo que lhes foi dl-
rigido pelo Sr. Presidente desta entidade, o
que constitui objeto de Um nosso noticiário
anterior.

C — COMUNICAÇÃO A SECRETARIA DE Fl-
NANÇAS: O Conselho, em ofício dirigido ao
Sr. Secretário de Finanças do Estado, cien-
tificou àquela Secretaria das pessoas físicas
e jurídicas que, ilegalmente, estão fazendo
corrtagem de imóveis. Eis a relação constan-
te do mencionado oficio: Agência Imóveis N.
S. das Graças, Riópolis Imobiliária S. A.,
Imobiliária London, Imobiliária Mercúrio,
Palmarcs Adiu. de Imóveis Ltda., Org. de
Bens e Imóveis Bruno Ltda.. Carneiro Men-
donça Imóveis, Cia. Bras. de Est. e Ediíica-
ções, Imobiliária Jóia Rara Ltda., Org. Betei
Ltda., Imobiliária Santa Catarina S. A.. Adm.
Imobiliária e Comercial S. A., Imobiliária
Crisóstomo S. A., Plaven Imobiliária e Imo-
biliária Penha. Miranda e Vitalino.

— DIVERSOS: Ao incorporar ou fazer media-
ção (corretagem), o Corretor deve acaute-
lar-se, procurando atender requisitos da Lel
que rege o assunto evitando, dessa forma,
incorrer nas sanções nela previstas. — A Fis-
calização do CRECI recomenda aos Srs. Cor-
vetores que sempre que tiverem conhecimen-
to do exercício ilegal da profissão, a ela de-
vem fazer a necessária denúncia, para que
sejam tomadas as necessárias .providências,
inclusive notificação à autoridade policial, -r-

, Recusar a apresentação da Carteira Profis-
sional, quando solicitado, constitui falta no
exercício da profissão de Corretor de Imó-
veis. — (Este noticiário é feito pela Direto-
ria do CRECI, sediado na Avenida Rio Bran-
co, 128, 14." andar, salas 1407/1409).

ENCANTADO - Rua Angelina —
Vendo ap. novo, servindo gara
duos familias. Preço: NCrí....
20 000. Financio 80% ou aceito
Instituto ou Caixa. Mais detalhes
C| _o_propJel£ 3±d219-_
ENCANTADO — Vend» Rua.Goiás
colme case, sais, 3 quartos, jor-
d!ir, Varanda, quintal NCri
29 000.C0. Entrada NCrS 18 325,00
ou a combinar, restante 48 pres
lições NCr$ 222,40. Tratar tel.:
32-7538. Sr. Newton, clepoi; 13h
JACARÉ - Residência luxo, Jôda
decorada, óleo, ssne., flrr, jr.rd.
salão, 3 qts. clep. emp., garagem,
quintal, 3Ínt. cl tsces fantasia. —
Vdo. p| NCrS 60 000 c| 50%
financ. a combinar. R. lino Tei-
xeira. Senda Imob. Tels. 31-0531
e 58-5532 - CRECI 4-16. ,
JACARÉ — Aps. -vendo, vazios c|
40% de entrada, 2 qt.'., sela, co-
zinha e yéí de rua banh. com-
pleto, p. 20 mil novos. Praça
Alberto Monteiro Filho, 3 ap.
202.

Vantle-t*
área industrial da 2 1S0m2 tom
42 metros pela Av. Brasil. Junto
ir ponta da Ilha da Governador,
Tratar com o prop. pelo telefo*
n. 49.2783.

ENCANTADO - Vdo. cata vasia,AVENIDA BRASIL
em ótimo local, iunto ao cemér-
cio, cond. na porto, c| 2 qts.,
quintal. Entr. NCrJ 4 CCO. Prest.
130,00 3J j. Ver na Rua Xavier
dos Pássaros, 28 cllll — iunto à
Clarimundo dc Melo. Tratar em
Brar. de Pina na R. Içapé, 45, gr.
202 — Tel.: 30-0731 - c| Lu-
tero_ - CRECI 1 140.
ENGENHO NOVO - Vendo cosa
vazia c| 2 quaries e aaia. Pro
ço: 19 CCO, prestação 100, e.nírc
da a combin&r. Trctsr R. Visconde
Inhaúma, 134, loia 330. Sr. Gui
lii-rnle.

AVENIDA NOVA YORK, 157 7
Bonsucesso. Rarí-Jflima oportuni-
dade. Pronta eníraga. Vendemos
nugnffícos apartamentos grandes
de 3 e 4 quartes, com dependén-
cifis, a partam entes de cobertura
e.n edifício tle filfo luxo com ele-
vsder Omí, com entrada facilita-
d? e o restante financiado em 12
anos em sunves msnwlidedes
fsriores no aluguel. Nejiócio

RAMOS - Vendo terreno de 10 SEPETIBA - Vonde-s. nnv
x 66, Ver. 4 Run MarçtUM de Oli-
veira, ao lado n. 43-1. Preço: 10
mil cl 50%. Xsr no local. Tratar
tel. 3Kl 195;_dasJI4_às _16_hs.
TERRENO - 

"Vendo 
cí" 700 m2,

Inclutt. Rua Belis.lrio Pena j. 285
a 100 m Av. Brasil. T. Rua Quito
n.° 53.

cau [CONSULTÓRIO MEDICO - Ven-iTERESOPOLIS -
3 quarto», «nião, coiinha « bi-lde-se moderno e bem Instalado vende-se na A

hheíro, om terreno d» 50x25, na consultório médico no melhoí velt, c. 220
Praia de Sepolihn n." 2 343, va-jpsnto de Bemuccsso. Informações'com
lia. Entrada: NCrS * 000,00 • o com Sr. Aroldo. Tels. 30-1424
saldo «m nrostacões de NCrS ...130-8919 (9 às 18 horas).
200,00. Tratar com MELLO AF-

VISTA ALEGRE - Vdo. casa va-
rio, c| qt., sala, coz., banh. e
área, ótimo local junlo k cond.
Entr. NCr$ 5 000,00. Prest. NCrS
150,00 s||. Ver na R. Ponta Po-1
rã. 275 fds. Tratar na ü. Ira-j
pó, 45, qr. 202 — Bríis de Pina !

Tel.: 300731 - c| Lutero -I

FONSO t CIA. ITDA., na Rua
Constan;» Barbosa n.° 125, 1.°
andar. Tels.: 29-2092 • 49-3?61
ou na Av. Princesa hábil, 323,
gr. 1 209. Tel.: 36-2767. Copaca.
bana.

LOJAS

ESTADO DO RIO

7H. Tel. 43-1759.
t ER ESC POL ÍS~~""-" 

"Ãítõ

ap

Ares 80 000 ri',2
Franklin Rcose-

. Fronte. Tratar
R. Uruguaiana,, 55, sj

IMÓVEIS - ALUGUEL

mó- CRECI 1 Mtnó-
ite.

ZONA SUL

NITERÓI -
SAO GONÇALO

Vendo
la. Iccúção, ap. quarto snla sep.,
banh., ampla coi., c| focjrio 4 bó-!_
cas, perslanas e luetrei. 1Ó000 cl " '>

110 0C0 à vista. 37-5435. [\ CENTRO
TERESÓPOLIS - Várisa - Vendol-
ap. c| sala e quarto separado, co- APARTAMENTOS - Centro -

|zlnhe, banheiro e érss c( tanque.[Alugam-se, desde 170.C0. com de-

ZONA CENTRO

CfMIRO - Ap. novo,
quartes, deps. completa:.
22 000,00, facilitados.

MUGA-SE quarto, 3 moças ira-
brilhem fora ou casal ou senhor
- Av. Mem d? Sí, 93, ap.
602. _
ÃLUGAM-SE

DO RIACHUELO,
rédio da
sobrado,

103

pido. Aceitamos terreno
veis como parte de pagamen:e.jV|STA ALEGRn „ Eítr- Agualr—Ver e tratar com os proprletí- Grande - Vendo ap. 3 qts., salo,iRUA
rios na Av. Nova York, 157 - frente pl C. Comercial. Tralar corn^ende-s
AceitB-íe COPEG. Restam poucasjDécio' 43-0519. CRECI 42. [sldêncla
unidades, |,9ióu.g ETAOIN ETAOIM
ATENÇÃO PROPRIETÁRIOS. - VENDÍ-SE um, apartamento c| 2
Não parca tempo - Precisamos qts., sala, C07„ depend. de em-[7Ai|i rm L«n^ ,.,„ r- ¦ „
pira cli.nl.s d. casas • aps. pregado em magnífica locali-ot:5o;'UNA bUL CABO FRIO - Gn.-iia 36
com 1, 2 • 3 qts. Condições abem iunto à Praça das Nações env ¦—„¦;-, =*•  —- — secm. 6-uni, frente esvrada
combinar. TRADIÇÃO E RAPI- Bonsucesso, está vario e limpo - ATENÇÃO -- Passo contrato óti- maçao BÚZIOS. Traiar Rio te.cío

ANTÔNIO NONATO Vl.jTrntar d o Sr. Walter na Av.i™ loia Centro Comercial de Co-mc 42-3ÍCO, das 15 ns 18 horas

ni Tratar à tarde — 52-9074. jposilo 2 meses ou d-scento em ALUGAM-SE quartos nar. Rbúi
NC,$iVE,\Dí-SE -"C!,7"^7:ã;i,¦i777\\i,h'•¦ ,R„u.a Cardeal D. Sebastião União, 30, Lavradio, 159 e Li.
fretar S^- llv- < t"s- 2 banheiros, |ar-L1'1™' 404, Bairro de Fátima. En- vremento, 151.

IJosé Clemente, 30, scb. Telefonei™. P=™r, queda de água, ga- 
'"/ *m\<m'Jr¥imèi f"°' - ALUGO ap. não tem condomínio,

í5-4'2S2. Creci-ESl 214. |ragem, casa de caseiro 75 CCO e I rrr~z~"—?-—••- -¦-? ¦•- .novo a sintético, instalações
3 terrenos planos no Teresópo

S OCO cada um
Te!.: 47-5963.

; Trat,ir

CENTRO - Ap. cala, quarto, i., ,. .. a jprelo de loja cem re-Ljep,, completos empregado, de FinanCijcem varias frente* armários, sancas. Jo*ó|———-
n"!"77,r.Ver .no local- Clemente, 30,. 49-7640 - Artur, ICrec!-ER.I 214.

sob. Tel. 2 42B2. !ARARUAMA
— - CABO FRIO
alq.l

ar-CABO FSIO (Buiios) - Vcd.

."•irar pela Rua Mente Alecjre. — jALUGO-¦ 
Inf. 52.1557__ou 42-2055. ln6„D a slnI„lc0i ,ns,aiaçoe5 em
ALUGUEIS? FornecQmos fiador»!cores, qt., sl. e saleta, c., b.,
irr«cusavois para locação da ea.'drea e varanda e pede guardar
sas • apartamantos. Rua Alvarojcarro. R. do livramento, 94
Alvim, 33, sala 706. Cln«l3ndia.Lii|r-A ce i—'"'" v
Aiiiriicioe oi i _,-- ALUGA-SE I quarto a 1 ou 2ALUGUEL77 Resolva com fio-, rapazes ou moça que trabalh*
Uor propriat. com imovalc na (ora. R. Jõqo da Bela n.o 171 -— comerciante - Roa da 

j p,acn Mauá'.GB
— Assembléia 45

,Teloíono 31-0973.
sala 902

DEZ
EIRA t CIA. - Rua Ouilanda'|ír.vil
n. 20, sala 101. 31-0994 1
3141.04 - CRECI 23J. |S(orino, ,26'npí. 

salão,AVENIDA BRASIL Vende-se

MEIER - Vdo. na Rua José Ve-
simo ap. de 2 quaríc», sala,

cor. banh, e area, 15 de sina!»
:0 c!« 500. Tratar cem o Sr. FLO-

RENTINO - Tel. 23-3368 - CRE-
Cl 236.
MADUREIRA - Vendemos 2 ca-

e terreno por apenas 2 mi!
il e prestações de NCr$ 593,00
Tratar na Rua Miguel Couto

23_sala 203. CRECI .19).
MADUREIRA — Compro casas va-

1, 2 qtos., pira ctientts,
sem daspasa para V. S.a. Tenho
vários comprador»s. fará sua $••
guranca, na Prtt. Vargas, 590, a/
211. T.l. 53-1214. CRECI *44 -
Veloco.

VILA ISABEL - Rua Sen. Nabuco
n. 284, casa 9. Vendo 4 qts.,
aala, copa-cozinha e dep. emp.
Ver no locai das 9 às 12 horas.
Iratar c| Déciot 43-0519- Creci 32.
VILA ISABEL - Vd. «xcelente
caso c| 2 pavts,, de 3 qts. e
deps. de emp., c| entrada pj
carro no rrwlhor trecho da R.
Torres Homem, 334-A, CD3a IX,
melhores det. Machado 58-0522
Av. 28 Setembro, 345. CRECI

1 275.
VILA ISABEL - Junto a Praça 7,
vendo terreno para incorporação
1 100, preço 70 mil, motade a
vista. Tel. 38-4595.

JACAREPAGUA
CONSTRUÍMOS - Ent seu t.rreno
t financiamento pi moradia au
«omirclo, átimos planos de pa*¦gam.nto. Inf. c| planta imobillá.
ria, na Rua da Quitanda, 65, 3.®
- T.l. 42-1366 - Cr.ci MO.
COMPRO casa ou ap. mesmo mo-
desto. Central cu JacarepaguÃ -
Tratar Rua Condido Benicio, 5 -
Campinho.
URGENTE — Compro caia modas.
ítà em Jacarepaguá, tté 12 mi-
Bhõ.s. Neg. part. T.l. 22-886» -
Almir.
JACAREPAGUA - Vendo luxuo-
sa casa 2 pav., 2 qtos.. salão,
2 banh. vda., garagem, jardim.
Ent. 8 000. P. 400. Trat. Trav.
Brandura, 516. L. do Bicão. V.
da Penha, Vitalino 91-0195. dià-
riamente.
JACAREPAGUA
3 579m2, Estr.

— Vende-se
Recreio do.

deirantes K 13, arborizado, água,
lu; rede tel. Entr. 2 500. Inf.
<«2.3593.

JACAREPAGUA - Casa de luxo
2 pav., em pintura, 3 q., aala,
2 banh., var., coz., éep. gara-
çem grande. Entrada 25 fácil.
Saldo 50x600. Estrada do Tin-
diba, 600. Tel. 47.7899.

JACAREPAGUA - Em terreno de
5 000 m2 para 3 ruas, vendo
junto à Praja Seca, residência c|
piscina t grania c| 3 galpões etc,'funcionando. Preço NCrí 100 000¦facilitados. Detalhes c| Lulr Haclc— Assembléia, 341502 - 38-4366,
01-0566 « 31-0231 - Creci 260.
JACAREPAGUA - Vende-se casa
com altos e baixos -com 2 quar-
tos, banheiro social, sala, cozinha,
garagem e áreas. Entrada 7 000,00.
.Av. Geremário Dantas, 661 —
Telefone 30-0810, das 17 30 às
T9h.
JACAREPAGUÁ ou Central, temos
cRins e aps. para a venda. En-
erada desde 3 000 a 20 000, Ver
Iodos es dias. Rua Cândido Be-
nício, 5 — Campinho.

CENTRAL
AGORA IARGUE O JORNAL ¦
vá v.r qu* b.l.ia dt aparta,
manto. Tamos i vanda na R.
Cad.l. Polônia 444, ap. 102, natmolher local do Eng. Novo. Não
i t.rr.o. Está vaxla. Visitas das
13 ii 1* horas t/ Antônio. Tra.
>ar c/ Bu.no Machado. — Rua
Barão do Mtsquita, 391-A. To-
l.fono 34-0694. CRECI 986.
ATENÇÃO SAMPAIO - Vendo 3casas vazias c| 1, 2 quartos, pin-tada, taquiada e| sinteco, tudo cl
NCrS 5 000,00 de entrada, ssldo
como aluguel sem juro. Ver naRua Alzira Valdetaro 253 cl 4
Das 14 is 17. Tel.: 49-7852. Sr!Bezerra.

ABOLIÇÃO - Vendo grande ca-
aa na Av. Suburbana, 7.036 c|duas salas, 5 quartes, copa, coz.,banh compl., deps. empregada,
grande quintal. Sinal NCrS .20.000,00 facilitados e o saldo
preste. NCrS 430,00. Ver r.o
local parte da tarde a tratar cl
proprietário Sr. Euvaldo. Tel.:-52*1648.
ÁREA 3 600 m2, Estação de San-
tissimo, vende-se, tâda plana,
iunto ao n. 4466 da Av. Santa
Cruz. Tratar c| prop., R. Uruguaia-
na, 55, aala 711. Tel. 43-1759.
ABOLIÇÃO - Vende-se ótimi ca.
sa om torrono do 12«30m, vaiia,
com 3 quartos, sala, copa, coil.
nha, varanda, banhairo completo
•m <6r, garagem o quintal. En.
trada NCrS 13 000,00 o o saldo
om prastatõ.s d. NCrS 400,00,
sem juros. Vor na Rua Silva Xa-
viar n.° 91 — Chavas por favo,
VZ.1-1 *3' °" ' - "*'•' *<*
MELLO AFFONSO l CIA. LTDA.,
na Rua Constante Barbosa. 135,1." andar. - T.ls.: 29-2092 o ...
49-32*1 — Méier eu na Av. Prim
casa Isabal n.» 353, ar. 1 209
Tal.: 36-2767 - Copacabana.

ATENÇÃO JACARÉ - Vendemos
ótimo ap. vazio, com sale, 4 quar-tos e demais dependências com-
pletas por apenas 26 000,00 c| ..
6 000, de sinal o o saldo em pres.tacÕes mensais dt 254,00. .Ver
diariamente das 9 às 17 horas, à
Rua Viúva Cláudia, 345 ap. 201.
Tratar Av. Rio Branco, 183 gr.1 005^TeLr22;3737___CRECI_256.
ATENÇÃO - MÉIER - Vendei
mot ótima casa, altos • baixos,
com ampla sala, 2 bons quartoscopa, coiinha, quarto d. .mpro
gada « local pira guardar auto<
mov.l - Var na Rua Capitão
Rosando n. 386, caia 37 - Não
á vila. Tratar na Av. Rio Bran.
eo n. 183 - g. 1 005. Tolofono
22-3737 - CRECI 236. _
ATENÇÃO - Vondo boa (asa pró.teimo á Dias da Crus, eom 2 qts.,sl. i do.n.ndâncl.s. Valor 30 m
a comb. R. Vonânclo Ribeiro 74.
Tol.: 42-8911.
ATENÇÃO - Fiadado - Ap. va-
xio, vende-se «om 2 quartos, al.,
coz., preço 20 000, ontr. t 000,
prost. 200, s;l. Vor na Rua (ar-
nardino d. Campos, 101, ap. 407.
Chav. com o porteiro. Tratar:
Antôní» Nonato Vieira t Cia. —
Rua da Quitanda, 20, sl. 101 -
3N0994_o_3K0804_.-JCr.cl 332).
ATENÇÃO - Quintino, junto, da
Av. Suburbana, vdo. luxuoso
prédio, 2 pav., 2 qts-, salão, co-
pa, cor., 2 banhs, vda., depen-
dencia de empregada, Entr. ...
18 000. P. SOO. Trat. Trav. Bran-
dura 516 - Lgo. do Bicão — Vi-
talino - 91-0195 - diariamente.
BENTO RIBEIROI Vendo três ca-
saí vezias 2 qts. sl coz. b. Ent.
5 000. P. 300. Tralar Av. Min.
Edg. Romero 433-A. Telefone:
MH 803.
BANGU — Urgente, vande-ue uma
case vazia, sala, 2 qtos., coz.,
banh., irea e quintal. Visite à
Rua AAeravIlha, 1 000 e tratar na
Rua Quitanda, 61 - Sala 1. -
CRECI I 014 - 22-0363. Central.
BARATA - Vdo. modesta esee de
qt., aala, coz., e banh,, água o
luz, ônibus a porta. Ver R. do
Governo, 1 005, c| 1 - Chave
ao Isdo — Sr. Álvaro.
CENTRAL - Vendo casa com 3
quartos dues salas, 2 banheiros,
quintal 12x60. Preço 16 000. Tel.
32-9449. CRECI 480 - Válter.
CENTRO Bento Ribeirol Vendo lin-
da casa nova, 2 qts. al. coz. b.
vard. Ent. 8 000 p. 200. Tratar
Av. Min. Edg. Romero 433-A.
Tel. MH 803 diariamente.
CAMPINHO - Casa grande, en-
Irega vazia, Ana Teles 436, ter-
reno 11x30, entr. pf cairo 3 qts.
2 salas, coz., ban. depend. Sinal
15 milh, saldo comb. Aceita Cx.
Trat. 48-6368. RJ206. - CRECI.
CAMPINHO - V.nd.m-s. •«¦¦
lentes lotes em ótimo local, me-
dindo t st 14 - Entrada d» NCrJ
1000,00 o o saldo om praslacôM
do NCrS 80,00. Vor na Estrada
Intendente Magalhã.s, 808;832.
Tratar om MELLO AFFCNSO *
CIA. LTDA., na Rua Constança
Barbosa, 135, 1." andar - Tolofo-
nes 29-2092 ou 490261. Máiar.
CONSTRUÍMOS - Em seu torrono
cj financiamento p| moradia ou
comercio, Atimoi ptanoi de pa*
gam.nto. Inf. c| planta imobiliá-
ria, na Rua da Ouitanda, 65, 3.°
- Tol. 43-1366 - Cracl «80.
CASCADURA - Vdo. terreno 10
x 16, Rua Padre Manso, 59, lote
19. Ultimo Iflte. Ent. a combinar.
Saldo 150 pl mês. 52-8539 « ,
32-1694.
CASA c| 2 pavs. cada um c| se-
leta, sl., qt., coz., bsnh., área
serv. R. Goiás, 1 018 c| 4. Ven-
do tudo cj 6 a 7 milhões. Sinal

MÉIER — Vende-so ótimo ap. do
frente, vaiio, com 3 quartos, sala,
cozinha, banheiro em e6r, varan*
da, dep. d» empregada, sinteco,
sancas • florões. Entrada: NCr$
16 000,00 e o saldo em presta-
ções do NCrS 425,00 mensais.
Ver na Rua Joaquim Méier, 31,
ao. 401. Tralar com MELLO AF-
FONSO t CIA. LTDA., na Rua
Constança Barbosa, 125, 1.° art-
dar. Tais.: 29-3092 o '49-3261, ou
na Av. Princesa Isabel, 323, gru-
po 1 209. Tel. 36-2767 - Copaca-
bana. Chaves no an. 501, com
o Sr. Gaspar. _^ _,
MEIER — Vendem-se itimos apar-
tamentof Juntlnho do Méier com
2 quartos, sale, cozinha, banhei-
ro o irea. Entrada ¦ partir de
NCrS 4 000,00 o o saldo om
prestações de NCrS 200,00, sam
parcelas intermediárias. Ver na
Rua Aristides Cair», .203. Procurar
o corretor na Rua Tenente Costa
n.» 117 o tratar om MELLO AF-
FONSO t CIA. LTDA, na Rua
Constança Barbosa, 125, 1,° an'
dar. Tols. 29-2092 o 49.3261 -
Méier, *u na Av. Princesa Isabel,
323, grupo 1 309. T.l. 36-2767,
Copacabana.

área plana 18 3BO ni2, água, luz,
calçamento, conduçüo, asfalto,
força, irente 133 metros, Bangu,
4 linhas ônibus pj cidade ,e ou-
trás A diversas H. Silva. R. Gon
Dias, 89, s| 405. Tels. 52-3886
e^_52-3840 -_CRECI 64e.
ATENÇÂÓÍ - VISTA 

"ALEGRE

Aps. novos, Ia. locação, do frente
com 2 quartos, sala, coz. banh.
area com tanque, garagem em
prédio v pilotis. Entr, 4 500 —
prest. 160 sjj. Ver • tratar com
FRANCISCO XAVIER IMÓVEIS,
LTDA. na Av. Irai d. Pina 96
loia - Ponha. T.ls. 30-5489 o
3017S58^-_CRECIJ273.
ATENÇÃO - V. da'Penha, vdo
cisa de 2 che.. a., co^., banh]
varanda. Ent. 6 OCO p. 2C0 -
Trat. Trav. Brandura 516, L. do
Bicão. Vitalino. 91-0195. Diária-
mente.

vende mao. «ps. e lojas.
João Ribeiro, 623, Pilares,
ias com 5 OCO à visla, ap«naa
52-4211, CRECI 781.

ATENÇÃO - J. Vista Alegre,
vendo cata de q. s., coz., banh.
ent. do carro, ent. 4 000. P. 150.
Trot. Trav. Brandura, 516. L.
do Blcãc. Vitalino 91-0195 dià-
riamenta.
ATENÇÃO - V. d. Penha -
Vdo. luxuoso prédio de 2 pbv.,
3 qls., com armários embutidos
üalão, copa, cor., adega, lavan-
deria, garagem o um ap. de qt.,
||., ccz., banh. om còr, vda.,
ent. 15 000. Trat. Trav. Brandu-
ra. 516 — Lgo. do Bicão — Vita-
lino — 91-0195 — diariamente.
ATENÇÃO - V. da Penha -
Vdo. 2 casas sendo uma de 2
qts., sl., ccz., banh., vda., ler-
raço, outra de qf., sl., cor.,
banii. Mova;. Ent. 12 COO. F*.

6 210
VILA DA PENHA - Ri

Vendem-se lindo.!. R „ n„ a
3 quarlos, edi- B*'",A

ficio de luxo. Louças em côr.
80°ó financiados a longo prazo.

AUXILIAR e RIO DOURO

Posto Alvorada iPQCí1hnna e vendo outra ocupada, Berçjer. CRECI 530.' " 
Antônio' «"JcoS"1 

con,rnl°- Informações -NITERÓI - A 30 min."d'as Lan-¦¦~:.7~"-: ._  ches lote cí égua . luz, prest.
Vendom.*» 3 lojas re- a pnrtir de 2ó 00. Po-ae imed.

cém-terminadas total 220 n2 — j Inf. Av. Rio Bran;o 114 sl. 51.
Av. Olagario Maciel n. 263, -ÍTel._J2-95Ç?.__Aldéa 584.
esq. de General Guedes Fontou- VENDE-SE - Inaára. Tratar cl propr. na R. Uru. dentes, terreno cem 5 mil
T «Í7« ' ' ?" 1M°7<c* Pi incorporação ediíicios."• 43-'"9. 'informações tal. 2-1314.

reno praia 1 COO m2. Tratar Rio'.-.,.,,.,..
tel. 42-3ÍC0, das 15 " '« >" |ALUoA-SE
Berticr_- ORECI 530.
CABO

ALUGA-SE - Ap. 3 qts., s„ co-
[zinha _e área grandes, dep. comp.

fa ira água,
59, ap. 302.

FRIO

apa,tamento mobília- emp 7uc|0 c, K-

Tratar Rio „l. 42-35C0,! ^«^ 
«» 

. 
¦. 

£„ ,Ç°™ \W 
JSZ^T^&Z

Chave; c1 port. Tratar telefono '. 9,,anl,a ahsolula - Resolvo
o -.  —142-0337 na tlora' £0"trato gratís, — RuiRua lira- CABO FRIO (Búzios] - VendoLinniieicé lr~, :Vitc- d* pi,ai"Aiiiftii-tci t-._..  fiatlorei1

praia
das 15 às 18 hs. Bsrger, CUíZ
530,

ATENÇÃO - Jardim Vista Ale- COPACABANA - LOJArjre e Iraj6, vendemcs casas no- n *, . . .
vas. Enfrerja em 60 dias. Entrncla — PoSlO 4. Para qual-
a partir NCrí 3 OCO. Tratnr na ninai* ramn Pr*í-t-ia«-» 1^-.^Av_;_Brás_d= Pina, j_7oo. _ W^ ramo. tntrega ime-
agencia federal de iMOVEisjdiata. Entre Av. N.S.

^; Copacabana e Av. Atlàn
tica. Aproximadamente
500 m2. Preço NCr$

AREA - PAVUNA - 7 000 m2, rion nnn r,n -f-,r;|it-,,|„c
na Av. Bernardino Rocha, vende- JVU.UUU'UU' T3CIIiTadOS.

vinte mil cruzeires novos, con- Aceitamos oferta. Tra-
dições n combinar com o prop. , _ r. .

r. Uruauaiana, 55, s| 711. - tar diretamente na Av.w- ^ ,m Rio Branco 156, sala 814
-Tel. 52-1766-JÚLIO
BOGORICINJCreci 95).
COPACABANA - Loja 

"c| 
120m2.

Rua Barata Ribeiro, 14-A. Vendo
cj tel. próprio, luz, força e água.
Ótimo ponto p! qualquer nego-
cio. Telefone 37-1200. Preço NCrí
90 000,00.

CASA — PÜsres — Vendo com
3 quarto;. Rua Ibavé, 47. TrMar
pelo, telefone 29-38CS. D. íris.
ÉDEN - Vende-se caso Ruã~iW
nuel Veloso 265,' area murada,
aguB, luz, taqueade, ontr. 2 500.
Perto da eataçSo.' Condução a
porta •_42:8593.
INHAÚMA - Bonsucesso - V.n-
dtnvse lotes medindo 8 x 15 m
a partir d. NCrS 700,03 d. en-
trada • prestações de NCrS 60,00,
Ver na Av. Itaoca, 2 338 • tratar
•m MELLO AFFONSO l CIA.
LTDA,, na Rua Constança Barbosa,
125, 1,° andar, Méier. Telefones
29.2091 • 49.3261 - Méi.r.

300. Trai. Trav, Brandura 516 -
lgo. do Bicão — vitalício —..
91-0195 - diariamente,
BRAS DÊ' PÍNÀ 

"- 
Vdo. Stlmã

cas.i vazia, c' qt., sola, co.r.,
Hanh., ótimo locol, iunto à cond.
Entr. NCr$ 2 i00,00, prest. ds _.
MCr$ 120,00. Sii. Ver na R. iPILABES - Vond..so .xcelente

Cintra, 634 c| l-lll e IV. Tra- L0'* ,.°''0. murado, medindo 8x15.

CAXIAS

ALUGUEIS? Forn.cemos
572, casa 5

1C0 C00,«2, 69Õm na praia. Trs-'ítLUUU':lV K"""'™*, tiatlores- Frent. a TV Exc.lsior. das 9
lar Rio telefono 42-3500, das I5|í"*eW!",Is, p,,\ locaç" d* "¦>'" 70 Horas, inclusiv. sab . de.
às 18 hs. Berger. CRECI 530. .".id.1"» iS i 

~i 
im 

do:n""^-
——.- —^—iKesende f\, 39, tala 1 103 -íaiiipí ríc—

CABO FRIO (fiuzlos) - VendolTol. 52-9447 !ALUGA,,1-SE vagas p, rapazes -/
118 OCO m2, 4f0m na praia. Tra-ÁTÜGÃÜVSÊ 2"'6lir---_-:-'-r^1"°UpÍ' ¦ "m"-' n/-falta «'Ju'-

CAXIAS^ Vendo terrano na R. «" 
^\[tJ2^\ ÍÜ 

15 "'£'"<¦ ^:l* ^t' • "'¦¦ * ¦= » <~l. 43.73-;,.
Itacolomi, entre 113*141 10x50|lo m>
com £CO m2 — Tratar nn Rua
Teofllo Oloni 117, 3.° andar. Tel.!
43-81^32. __
CAXIAS — Parque Boi™ Mar -
Vencio uma avenida Vazia c|
caEsis, 2 qts. cl cozinha e mal
3 qtos. NCrS 14 000,00 ci peq
ent. e rest. a comb, Tratar di
reto com proprietário Sr. Moa

eas • apaitamontos — Rua do'ÍR.sende ri. 39, sala 1 103
Vendol T.l. 52.9447. .trcupò de

Rio tel 42-3'00 das 15 i.i*—,—'—V"" ,' ",imos ^"'"'"os pl R. do: Andradas, 
' 

73, 2.0 and.mo r.i. «^-.j_w, cias u as casal, pode lavar e con. e 2 p:JTel ¦'¦
•- c.Sl^I ;.O0. 2 rapa;es ou, 2 moças cl rnob.|-; ¦¦ —

ou si( amb. familiar, a 10 
'minu-jCASA — Alugo 3 quartos, 1 ia-

tos ds Cinelãndia. R. FrancÍ6Co Ifii c. b. ár«f< grande. Ru-i ds
Muratorl J08_: América, 44, fundos, Santo Cris-
ALUGA-SE i quarto pequeno 7(1 l0. Tratar no local.
tr.il. _1 grande ICO mil. D4 para CENTRO - Alugo 

"na 
Av. Presi.

2. SSo independentes. Pede uaar dente Vnrgat um quorto indepen.
Vila tal* R. da Lapa, 113. jdsnte com fogão a íjás « p:s ds-

quaíto independente, f9,u„a, d8n,ro; Tr=lar ."•" 2 0B7. aP-

RAMAL DE
MANGARATIBA -
ANGRA DOS REIS
CCROA GRANDE - Junto
Gsni, vendo lote urb. de praia, 1ALUGA.ÇF

. „ ...... .. 7M ,«n 
100 prest. ,8,00 Inf." |^ fi1 

"^.",.3,^" ¦flZrZZ"'^™ «» Sr. Inacia.
or,DUdsCxia, 'sf Sl 

A'í;i'da47 
9?OTBr"nCfBiMi?rJ-- £e,n,im- And,é Cavalc1nt°k:lNfRCr- Aluqa-se vaga , 

'rl

rsvlXc --"u r-nosài <I2'W 
' " CRECi lib-~ l^">d°! P« solteiro na Rua Senador Dan.CAXIAS - Vendem-se casas for- n.» 384 ALUGA-SE 

qt. mobiiiado, 2 ra- las' >'ic'i «.OO. Tratar ns Trs.radas o.taqueadas, com ígua. eluzJyENDEM-SE 12 apartamentos, ser- paies, com referências Avenida VMea Ouvidor, 26, l.o sala 4d- 1 a 2 quartos a partir de 70;3»/ir,do para hospital, colégio', ho-
a 1 «10 de enlradc^Trat. AvenN|te|, residência. Venda à vista.' " "' Estrada R. J. 14, n. 32, no Centr;da Rio Petrópolis 1741 sala 103
com Valdemar.

ESTRADA DE CAXIAS - Vende-
se uma érea dc 12 000 m2 na
Estrada de Caxias — Km 1 —
Far.ilela a Presidente Dulra. Bre-

IRAJA' — Vendem-r,» aps. de 7
quartos, sala, coi. e dap. na Rúa
Catolé 163. Tratar na Av. Prer,,
Vargas. '1146 - 9.o and. Sala
903. Tel. 23.1509 e 04.
PILARES! Vendo casa sl. qt. cóz.
b. quint. Ent. .1 £00. P. 100.
Tratar Av. Min. Edg. Romero n.*>|VENDE-SE loja comercial com re-¦'•'-••'. |sldencla. Rua Maxwel, 21. Tra-

tar cem Dr. Alcione. Tel. ...

ço 2,00 o
Trsiar Sr.
lèrçs-feira.

metro financiados
ravo - 28-2120 -

horário comer-

Tratar Rua Silva Jardim, 2, de 2:
de outubro e 5 de novembro.

OUTRAS CIDADES

LOJA — Botafogo — Vendo nn
Rua S. Clemente, Largo des Leõe3,
cl 50 m2 ds loja e mais 60 m2
de subsolo privativo, para entro-
ga' em janeiro, ótimo p! estado-
namento de carros. NCr$ 60 —
UNIL — Aim. Barroso, 6, gr 911.
Tel.t .32-3858 (sáb. e dom.' Tel.
27-7323). Corretor resp. José Mau-
ricio Ribeiro - CRECI 194.
LOJA - R. S. Francisco Xavier,
378, com 320 m2 e R. dos Araú-
jos, 95, cdih 40 m2. Tel. 33-4726, 15x50, pela melhor oferva. Tra
vendo cu treco. Mar com Artur Fonssca. Telef on

S0-CO77.

MARICÁ' - Praia - Vendem-se
melhores lotes, frente para ocaa-
no e lagoa de Maricá, a partir
de NCr$ 3C0.CO em prestações d«
NCr$ 7,50. Inf. Eudes Imóveis —
Av. Almirante Barroso, 72, aala
305 - Tel. 32-1477 - CRECI 870.

INCRÍVEL, por menos da metads
rio valer 20 mil. Facilito, prédio
2 1J2 pavimentos 350 m. de obrôE.
Rua Itapemirlm, 271. Tralar Ma- MARICÁ - Vendem-se 2 lotes.
nuel Correia. 14-A - Caxias - Tralar à Rua Nerval de Gouveia,
3019 - 91-1134. 263, casa 5 - Cascadura.
TERRENO

CRECI 145 .^sobrado.
ALUGA-SE"
pnzs

Praça CENTRO - Aluga-se R. sãntã".
na, lió, 8,o and., ap., sala, qt.separados etc. Tratar R. Buenos
Aires 80, s/ 601_-_52-8394.
CENTRO - Ap' frente Gomes
Freire, sala dupla, 2 q. etc. -
3C0.0O — 45-8603.
CENTRO - Quartos" - Alugam-
re vários quartos a famílias ae

,,,,,.....- .—.respeito, podando lavar e ccsl-
ALUGA-íc um quarto mobiiiado nhar. Informações. Tels.: 52-1801
para caiai ou rapazes ou moças e 22-1477. Rua S5o"jó'-é 90 -

Av. P.-erid. Varons, 2C07, ap. Grupo 1010.

Vend

Mem de Sk 215, ap. 501.
Crus Vermslh
ALUGA-SE ap. tipo casa, 1 saía,
2 qts., co;. a bnnh. pi 250, in.
cluintlo taxas. R. Francisco Mu-
ratori 108.
ALUGO ap. 301 c/ salão, 2 qts.,
copa, cor. e dep. Alug. bêíxo.
R. São Roberto 79, ent. 25. Es-
tncio. Ver das 7li às 12li

1 701.
ALUGO quatto de frents'" Tnd. ESTACI° K

e-se em
iicho, com meia água no centro,

Gra-MARICÁ' - Praia das Lr goat,

MEIER — Rua Dias da Cruz t
68? — aps. 2 qts., sala, depend.
completas. Garagem. Já na pe-
núltlma laje, mas ainda sob con
dicões da venda na planta. —
Sínal de NCrí 555,00, mansal
299,00 - Construção A. LUST-
MAN t CIA. Restam poucas
unidades. Venha vam. Informa-
cões no local com MARIO PAI
VA - CRECI 145 - Avenida Rio
Branco n. 151, sobr.loia 210 ¦
Telefon. ^112972^
OSVALDO CRUZ - vãndõ 

"api

2 qunrfoc, sala, varanda, cozinha
banheiro. Tratar na Rua Teófilo
Oloni 117, 3." and. Tel. 43-8132.
PRÉDIO c| 2 moradias c| saleta,
sl., qt., co^., banh. e área com
tanque, entrada 6 milhões, saldo
a combinar. Ver R. Goiás, 1018
cl 4. Tralar R. Alcindo Guonaba-
ra, _25, gr. 1 103.' Tel.; 42-5884.
QUER VENDER SÉU IMÓVEL.' -
Casa, apartamento, terreno su
títio no subúrbio da Central —
P.co a V. Sa. t.l.lonar para .
29.7094, dás IS Is II heras p>.
ra ORMUZ LOPES - CRECI n.
1 083. Atendimento rápido, ava-
lie • reqularizo a documentação

Experiência de 30 anos, Rua
Dias da Cruz n. 47 — sala 302

Móitr.

QUER VENDER O SEU IMOVEl
VAZIO OU ALUGADO - R.sol-
y» em 30 dias sem desp. para

Sa.j nos bairros: Tijuca, Rio
Comprido, Máler, Madureira, Cai-
cadura, M. H.rm.s, «m toda a
Central, casas, terrenos, aps. —
Tenho vários compradores. Para
sua segurança faca uma visita na
Pras. Vargas n. S90, sala 211

23.1214 - CRECI «44. VE-
LOSO.

tar na R. Içepó, 45, gr. 202
Bras de Pine - Tel. 30-0731
cl_Lutero - CRECI 1 140.
BONSUCESSO - V.nd.-s. terra-
no 10x52 com 5 casas modas-
tas, na Rua Barros Barreto n.° 30
quase esquina de Rua Cardoso
d» Mvrais. Preço 40 mil, entr.
IS mil. or.cl. 600 •/• — Trolar
com FRANCISCO XAVIER IMO
VEIS LTDA., na Av.nida Braz d.
Pina 96, loja — Penha. Telefonas
30-5489 • 30-7558 - CRECI 1273
BRAZ DE PINA —Vendo casa an"-
tiga Já financiada pj Cxa. Econ_
Terreno 8,25x32 ótimo para cens-
truções da aps. e galpão. Ver
L tr!!ar-^ua 9uI.fou*' ?? •
BONSUCESSO - INHÃÚMArVãn":
dam-sa lotas medindo Bxlim —
Entrada NCrS 1 000,00 • a saldo
em prestações de NCri 88,00 -
V.r na Av. Itaoca, 2 086 . tra-
lar .m MELLO AFFONSO t CIA.
LTDA. na Rua Constant* Barbo.
sa, 125, l.o andar, Mii.r. T.ls.:
29-2091 «_49.j|261.
CONSTRUÍMOS -Em s.u «arr.no
c| financiamento p1 moradia oi
comercio, ótimos planos de paga<
m.nlo. Inf. ci planta ImobilKria,
na Ru. da Quitanda, 65 — 3.» _
T.l. 42.1366 -Cr.ci 6B0.
CORRETORA SUBURBANA LTDA.— ResílVe set' oroblemB; Guer
comprar? Vender? lecalirtar seu
imóvel? Tem problemas? Rescl-
va-os na R. Jcsé Maurício 101
s;212-13 - Penha - 30-1336 -
Ajuda-se na compra,
CORDOVIL - Vdo.' casa vasla,
em ótimo local, junto ao comír-
cio e cend. na porta, cf 1 qt.,sala, cor., banh. e ároE. Entr.
NCrí 3Í00.00, prest. NCrí ..
120.00 sil. Ver na Pca. 13 de
Junho n.° 112 e| I - Tratar em
Bras de Pina na R. Icaoó, 45,
gr. 202 - Tal.: 300731 - cl
Lutero - CRECI J 140.
HIGIENOPOLIS'- Venda ap. com
3 quartos, sala, cc;. e banh. ent.
NCrS 7.000, saldo prtse. NCrS

RIACHUELO - Vdo. terreno
casas com 12 000 de entr. e NCrS
300 rr.ensBis. Inf. Senda Imob.
Tel. 31-0531 e S8-5532. CRECI
448. 
RICARDO ALBUQUERQUE - C7-
sa vaiia, vendo facilito. Aceito
oferta à vista, t.rr.no murado.
R. Jaboticabal, 443 - Sr. José

Enlrada d. NCrS 3 000.00. Ver na
Av. Joio Ribeiro, 549, loja 25.
Tratar .m MELLO AFFONSO l
CIA, ITDA., na Rua Constança
Barbosa, 125, 1.» andar - T.ls.:
29-2092 « 49-3261 - Méi.r.

ROCHA MIRANDA - Vendo óti-
ma casa, perto estação trav. Mace-
ianE, 32. Teto laia 2 qts. sa'
coz. e bnnh
e quinte

31-2394.

ZONA NORTE

NOVA IGUAÇU
- NILÓPOLIS

Q-IM. 460 m2, 2a. planta. NCr!.
à vista. Acaíf
R-121, Antoni

A — Aluga-ae sp.
rncii. c: te!. Sr. de respcnsabi.l??5, t,.R™ ^'^ 

d= S«. 
,"5lidade. R. Francisco Muralori -\X,„?u,rtc,5'. ' «•'«- d«m«n dep.

Tel 4ij0-"-i Chava perteiro. Irrlar Av. Rio—'• [Branco, 277, or. 810 - Riópolis
ap. 1 10o - Ruá|Imobiliária SÃ. Tel. 32-7726.L-33 ALUGA-SE peq.

CCO, somente
oferta. 31-1SI0,
— Urg-nla.

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

AREA 2 160 m2, Via Pres, Du-
p.,«r.|M- nt: ..r.ITim ~,-. t-| tra, duos frentes, ao lado doENGENHO DE DENTRO - V.ndo posto do Ro,ógi0/ km ,e ,|2, _
ou aluno le|a E da Rua Adolfo t„i co ^o^oB.rgamini n. 316 - Enlrada d.U.;...¦¦',',¦ ¦, -FAZENDA - Vendo a 1 hora de
5 milliõ.s - Chav.s na loja A!CA5AS. .- '"ido sam corr.çao.ffüjufgo^ a.f„||s,j0 , g qullóme-- Tratar tal. 37.0655. :mon.laria, pagamentos b.m fa- ,,„._ 400 alqueire-~sr~~ "V" .—'J r- cimados, ótima colocação, eom LatacPasso contrate d. cin..tondu,So , „mWm „J fc,n)r0;n"

160 e taxas. pFfr;
ir CIVIA -

50 de Abril, 8 pcr
Cliaves c: port. Trat
Tr. Ou/idor, 17-4."
52-6188.
ALUGO apartamento
c/ banhe"
te. Rua do Resende, 21
- Centro. Tel. 47-2247.
ALUGAM-SE ótimas vasas em
quartos de luxo, com au cem
refeições. Ambiente familiar. —
Preços módicos. R. dos Andradas

59, l.o, esq. de Alfândega
Cenlro.

ESTACIO - Aluso ap. irente""'-"
t...., 'I3 quartor, ssla. Rua Carmo Net!

202. rir.cior idôneo.
— j- FIADOR - Propretarios . com.r.

, , 
™n|.ugaU0 

í cian,„ irr.cusavois para cas.s."3f0„e 
ak',ch,n'-!»P'"«".nto . loia. T.mos, c=m«p. ^uova„0, ;mov,0|,. saJucã0 24 horas,

Av. 13 d. Maio, 47, sala 1 603 — .
(das 8 às 1B.30 horas).
FÁTIMA - Aluga-se" 2 q~üa7tõs~7j
móveis a cassl ou rapazes. R.
Guilherme MafCOM, 67 np, 2C4.

LOJA

censtruir. Contrato (indo. 27.000 '"i" H- Calaria do Cin.
à vista ou 30 a pra-o com 15 sl- rladad». facilito.
nal e J''tto 30 meses. Informa- LOJA — REALENGO — Passo o
ÇC'í^_32^594.. leontrato de 5 anoa com pratelei-
TOMAS 

"CÓÊLHÔi 
Vendo linda!'" • balcão d. 70 rn2 na Pira-

quara. Av. Santa Crui n.° 97-A
Realengo

cr.aa de laje varia, '1 
qts. cl

cor. b. vard. condução perto
Tratar Av. Min. Edg. Romero,
433.A. Tel. MH 903

VAZ LOBOI Vendo casa 2 qts.
I. coz. b. terreno 20xS0m. -nt.'

5 000. P. 150. Tratar Av. Min.
Edq. Romero 433-A. Tel. MH
803. .

VENDO 2 essas * 3 quartos
independentes ni Rua Cinco n.
227 - Tralar no n. 238, Sr.
Joio — Vila Norma — Edam —
Sío João de AUriti.

ILHAS
GOVERNADOR

MEIER - Loia no
Rui Dias da Cruz,

>o de bo

HOTEL — Aluçjarn-s» quartos i
apartamentos. Rua Monte Ale.
ore, 6, esquina da R. Riachuelo
213. TeL_ 32-T220L_

—IQUARTO

Síometricor,JALUGA-SE - Apartamento, sala,
._, muita rnadeiM ser- ouarto f denAndínc * Trainr nn '

•Iu"/e"|.do.""v,r.'ídíliS »«0», l.galls.da, aluguel" NCrS|^nD;rdi°no,_'7v,'mNilô0 pü.Xlííí' 
'T'^' ""elS! 

í"'» P"'-fe! = Ri'«^'=l°. 
"Ó 

>Tj*£'
.rreno ,0,30, bom , ^ *,_,»*.. N.r.ga.,,6. - % 

^ KfiSE SÃ2 F^t « t^^ & 
f 
^í»

—- il ciKrito- 
Tntn .. ,.i . snl", corinha, banheiro e t»l». ""'"' "a°or ou aep. J m.

CASA - Sala, 2 q!s„ coz., banh., '43:0555 
_ Soares -Cec 1292 Ifone' ch''v5i no Porteiro - Ira-! QUARTOS no centro desde S0""a,:

área, tanq., terreno 12x30 mais' ' ¦— ''•-.tar nn IOCA Administradora Li-i65, casais ou solt. Ruas Rszen-
outro iunto I2n30. R. Jncar.indÉ JACAREPAGUA - Conwo sitio "1í,kI" - Av- R'o Branco, 185, da Moncorvo Filho e Livramento,
Branco, 30. Ver qualquer hora - bem localirado. Trata--,-. Tel lílr- 1910/11 - Tels. 32-6139 -|S4. Tratar.
Ponto final ônibus Praça Mauá-Jar- 43-065S — Soares. 42-COõl - CÍECI 1199.

passo contra*
lo|a com 4x10,50, jí

com instalarão comercial servin.
do pira o ramo da confecçõos
de senhora • criança. Tratar pelo
tal. 29-7710, com o Sr. Paulo, no
horário comercial.

principio rf, dim Bo, 
Jip.r.nta,-enl. 

3 "ulbõ".^^
resto facilitado, Inf. R. Alcind
Guanabara, 25,
42-5884.

- Ap.
te!, com 3 qts.,
NCrS 6.000,00.

.|tar tel. 47-4390.
co?.., banli.'

IALUGA-SE

gr. I 103. Tel.
no Grande Ho-I
vende-se. Preço <jUÍ"-'•
raci!ita-se. Trs-jr'corinha

. Ladeira
— - .—_  2, ap,vendo, tro. rmr

apartamento
sala, barilieiro

^j^-^ QUARTO
íocíal,

Alugo ótimo para .
?vle lavar ç cozinhar. R.-

André Cavalcanti, 74, quase es-
achuelo, c! Sr. Armando.

PEMHA - Loi
alugo na Rua
1 219. Tratar na Rua SenfidõrjGu.inabara,
Pompeu n.o 34, Arlindo. Teíei.: [42-3884.34-7512 das 7 as 10 horas eV ~~4J-C689, das II às 17 heras. NOVA IGUAÇU

e «rea cem tanfjue — -
Pedro Antônio, 20, c/SHÍ25

CASA c| sl., 2 qts., coí„ b«"h.|siTIÒ - 1?~OÕQ~^« u»ndn" ..rlL-Jg: 20K SANTO CRISTO - Aluga-se o ap.
Terreno 12x30, mais outro 12x30.1^'° r J*™J* N^ ^ÀLUGA-SE et. para rapa, e casal f'^, 

Rua 
fera, 

n.o ,82 cem
,3a. y7.',prJl. NCrS IC0.C0 novos, a vist RuJ do Senado n. 270, sob. I? "ua"°!< !ala' c^- h™h "

-ra:, Maui-Jardlm'1 B?t K.^/SS: ^ ^r.W™™% «W. í!*1» ..fl*™!, enc„gos. Oiaves

R. Jacarandá
jcíuaiqujr di;

M. Vendo 
"ou'bu!

Montevidéu, h.S* Esperança". Tratar

ranço,
P;nío

Rua Alcindo
25, gr. I 103. Tel.

Paci
263, ap. 201, Ce;ca-ípE33oa de

Sá 215

DIVERSOS

SÍTIOS - Nova Iguaçu - Per-
jíinho da Pres. Dutra, áreas de

Vendem-se ca-l',?=? ']S°°° m2' prí!'- desde
... Aceita-se financiamento pelo :'V$ 30'í10' U,,J" ="' Nova Igua-

IPASE. Inf. 49-5451, pela manha i^, "A Praía cls Überdacie 70,

rejpeito. Av.
401

ATENÇÃO - Casas e terrenos.
Vendo no Jardim Guanabara. —
22-2393 de 7 is 12 horas. Com
Sr._Hermes_Boroís - CRECI 168.
ATENÇAOI í. Governador Av.
Poranapuart 2110 lote 7. ent.
2 i00 p. 100. Tratar Av. Min.
Edn. Rcmero .133-A.

RIACHUELO - Vende-se," ocupa-
do sl contrato, à Av. Mal. Ron-
don e ci sala, 3 qtos., e depds.
Preço 32 rnil com 18 à vista,
e M em 24 mases sem juroa.
R. Quitanda, 19, sala 710 J.C.
Paria. CRECI 63. Fones 31-3064
e 31-1023.
REALENGO - Casa vazia, 2 qts.
sale, cor., banh. deoend. Canro.
ber! Pereira da Cesta, 400. Cha-

casa 2 peq. sinal. Saldo —
Csixn ou Inst. Trat. 48-6368. —
CRECI RJ_206.
ROCHA — Vinda-se casa antiga

m t.rr.no d. ?k34, cj 4 quar-tos, 2 salas, cozinha, banheiro,
raa, sararem, mais 1 mala>água

nes ftmdos, tom 2 quartos, sala,
casinha, banhairo. Entrada NCrJ
21 000,00 a e saldo *m pr.slarits
d» NCrí 500,00, s.m jures. Ver
na Rua Henrique Dias n.° 19, .
tralar .m MELLO AfFONSO 1
CIA. ITDA., na Rua Conslanra
Barbosa n.» 125, 1.» andar. T.ls.
29.2092 ou 49.3261, ou na Av.
Princ.sa Isabal, 323, grupo I 209.
W.j_3*.2767_- Copacabana.
SAMPAIO - R. Cadete . PolISnüT
vendo ótimo ap. cj 3 quartes,
fila, área de ssrv, NCrS

20 000,00 cl 8 entr. Rost. três
Tel. 31-0957. Novals. -

CRECI S96.
TERRENO 47 COO m2 p| constru.
cao de casas pelo BNH em Ri-
cardo Albuq. Subúrbio Central.
Ini. 22-0263. CRECI 1 014 cu Rua
Quitanda, 61, S-l - CRECI 1014.
CRECI 1014
VENDO ap. va-io de 2;qts„,sl. „ ..,
etc. Aristides Csire, 270, ap. 202.1?7°°> J5

CONSTRUÍMOS - Em s.u tarr.no,
c/ financiamento p/ moradia ou
comércio, ótimos planos de paga.
manto. Inf. cj planta Imobiliária,
na Rua da Quitanda, 65, 3.° —
T.l:_42.1366_- Cr.ci 680.

220,00. Inf'. Avenida Rió Brarílü-HA DO'GOVERNADOR -""JÃÍ
114, sl. 51. Tel. 42-9599 -DIM PITANGA - 3 grandes qts...

Aid Se " CRcCI 584. (salão, banh. em côr, dep. e ga-ICENTRO
IMOBILIÁRIA-!: JÕií"""vende n«!ra,s.e'"' Pf»*.»-4" luxo, sobre pi-monl

i Mim ii ia I . _

 __ INOVA IGUAÇU ¦¦ "— ;»l« 13, com Camelo
CENTRO - l ' ¦
Pres. Varnas
BAHDUR INC. E VENDA DE ÍMÓ-Ibairros, posse imediata. Tratar nr
VEIS LTDA. Tels.; 52-731» . ... I Rua dos Andradas, 96, ll.o ...Iminutoi

la C, velo tel. 43-8690.

Visitas

ALUGA-SE apartamento, Hctinete.123-9805,
Av. Gomes Freire 315, ap. 808.
Aluguel NCr? 150,0Q,
ALÚGÀ-SE ap. qt7, al., cozinha]
banh., dep. emp. Rua do Resen-

303. Chaves com o
ro.

frente. Aluguel NCrJ 160,00 e
. .demais encargos. Chaves com oMem dsjzelador Tratar na Rua da Altàn.

'dega, 338-A, l.o andar. Telefone

32.1810 - CRECI 21
GUARAPASJ •- Vínd

ap.
43.6381.

c/ D.

Vendem-se ter-lírémenti 
~"£ 

quahqüVr hora°lnelí ««?' 
""

Lo,., Urunualan,,^^.,q renos con, ígua a lu; com entra-v, sábado e dom. CRECI 1044. W .:i"..-Tralar SANTOS «a e sem enlrada em d versos cítíTC T/ ~j r-i- —¦—.-ALUGAM-SE vagas fVendo a 1 hora e 30lrefeicões. NC,$ 70.do Rio, clima de' mon- |M, ap 201itanha, estraaa a^faltadfi. Reside
.,..,„,,_ --.„.,, ,, , c,a ampla confortável, água, luzgrande PARQUE ESTORIL- Vendo I ca-fôrSa, móveis completos,—, enit-eya 8 meí-es. 50 m. da Ua de campo, c.4 quarto:, 2 ss.!r - ¦

Praça Punaro Bley. Trarar telefone Ias, cozinha, copa, banheiro com-
37-2357, próprio agência de ban-]j»leto, banheiro de einoreoada,
co, et^c, [cj garagem, água, luz e forca,

«I lindo pomar, serve pÜndúsfria

rap. com
Conceição,

Mlnalva —

SALA DE FRENTE - Aluga-se pa-ra senhora cu casal. Rua Mcis
Lacerda, £03 - Estácio.
SANIO CRISTO - Aluga-se o ap.
303, da Rua Sar», n.o 192, cort'
3 quartos, sala, co-. banh. Alu-'
guel tle NCrS 170,00 e demais
encargos. Chave: com o zelador. :
Tratar na R. da Alfândega, 338-A,
1.° and. Tel. 23-9805.

VENDE-SE -Ingá - R. Presiden-|V.Í,a'ÍlP.0'í,% i7i - ¦ rte Pedreira, loja com 50 m2.|Tra,or ^1 '*'-: -*S-*7I5 — Sr. Cor-'nfcrniasóes tel. 2-1314. {'"•

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS

CENTRO

PETRÓPOLIS -
CORREIAS - ITAIPAVA

orça, moveis completos, várias
benfeitorias. 1r.ita-:e tel. -43-CÓ55
Soares j^CrecM 292.
SÍTIOS - Jacarepaguá, v. iTüm ftlrtBIA Ç TCDCCAcom aves e porcos e outro para ;V",WR,A* 

— 3> IBKBSA
clube ou loteamento a margem do'-r

ZONA SUL

C. da Penha, toda cond. e com., !£.|',,.
casa c| 1 q., s., con., cope, banh.Jpí
centro de terr. de 8x40. Er.tr. 5 rc
mil, a| alug. s| juros. Ver na
Rua Setúbal, 148. Trat. Plínio de
O^iveue^jfM; l.o and. Pc-nha.
IMOBILIÁRIA S. João vinde nl
Vila da Penha,* casa nova, tipo
Brasília, ótimo local, vsr., 2 q.,
a., coz., copi3, banh., jardim,
ent. pi carro, Ent. 15 mil e ral-
do c] alug. Trat. Plinio de Oli-
veira, 103, 1.° and. Punha.
IMOBILIÁRIA São João, cumpra e
vende caca;, apa., vilas, serviços
de despachante em gsraí, Des-

fotís, apenas 2 £p«. por andar

- Vende-re escritório,
o, Ed. Santos Vahlis, comlg

anibri, tapete ar cond. tudo n-

and.

3.0 and.
mos financiamento da CO.,vo, inf. com planta imobiliáriaVer na Rua Princesa 75. |Rua da Quiianda 65Int. Rua Senador Dantas 20, snla 142-1366 - CRECI 6801601-2. Tel. 52-1606 e 42-S4B2. fpNTPn «,i. a , 1'CRÊH 27 K-tNlRO -- Sala de frente, va-—: — 2ia; ed. Itu, nn Av. 13 de Maio

ILHA DO GOVERNADOR - Mag.;- Papto. grand. facilt. Tratar tel-
nífica mansão na Praia Guanfl:-.ôr.i!^2:.5?lc,_ .
cond. excepcionais, Inf. cem plan- CENTRO — GRUPO DE SAIASta imcblliaria. Ouitanda 65 - 3.°:Vende.s. .m s,loja grupo42-I36o - CRECI 680. ;salas vaiias com 104 m2,

útil - Pre,o d. 75 000 c! M°/el«nõ"com'
casas duplex, da ni. 109 e 117,i£ 

""t^,*V'.r"nc °l.«l 
Vt S? TORÕPOÜS"""

na Estrada do Galeão, í 335, cada Sir «H^K.SltotoífmlX «• 'I 35000
uma com iardim, sala, cecuma, j 194, s/ loia, s/ 202, da sl4 às Centro c: ca

... . , quarlo de em.iregada 17 horas . tratar na CURVELO S 23-5553 e 2
contes i!e n. promissirlas tíe. -|e quinlal, nc l.o jn-Jar, c 2 A. na Av. Graça Aranha n 174

quartes e banheiro social, no 2o-_ 5|j. 917 _ çju  1 01S —
andar, em construção hoslsnte T.l. 32-7711 • 52-628S.
adiantada, terão vendidas, sí.'pa-; sai a rPWTBri u..j. .. b—
dato"oe,'e-,°m f"° f W'" Q^ndCaE,NTm = 3B^'nS|

tubro dc 1967, as |4 e Miilôm,
em sua loja, na K'ua Ja U'.'itan-
de, 35. Mais inf. tia R-.a ao Qui-
tenda, 62 - 4.0 andar - Tel.
42-8205.

PETRÓPOLIS - Retiro - Vendo
palaccta luxo, conforto pj íamí-
liii alio tratamento, parle mcbí-

tel. externo interno, 2 aalõss,
qts., varand., 3 banh»., dep.

caielro, centre jardim, pcmnr,
muita água própria, grandes re-
ssrvalórios, área 3 500 m2. VI-
sitas dia e hora marcada. H. Sil-
va. R. Gonç. Dias, 89, l| 405 -
leis. 52-3886 e 52-3840. Creci
648.
PEÍRÓPÓLÍS""

lago. 297673 í noite.
SITIO MARTINS COSTA, la. Ests-
ção depoii de Mendes, 3 coses,
um.i com 4 quartos, taqueada. for-
rada, piscina, lago, pocilgas, 2 OCO
pés de laranjas, uva, pÊEsego, fi-
ges, água mineral canaiiietla paracasa, 500 metros de altitude, cii-
ma melhor que ds Petrópolis,
tratar pelo tel.: 37-0838 con| Ge-rfildo.

IMÓVEIS
DIVERSOS

CASA EM CAMBUQUIRA - Ven-
de-se, salão, 3 qls., copa, coz.,
WC, varanda, garagjm e quin-

Ceia nova. Eítá vs"ia, em

ALUGAM»SE apertamentes e quar-tos, Hotel Cela Vista, B minutos,
Largo da O.rfcta, residencial e
familisr, dtfitíaa cem refeições ac
alcance. Rue Mau*, 5 — Santa
Teresa - Bondes Paula Matos —
Tel. 42-9346.

íd.

ALUGA-SE - 1 quarto a 1 per-soa com referências, com café
pela manhã e roupa de can-a.
Ma Rua Bento Lisbca, 14
403.
ALUGA-SE quarto pequeno sem.
móveís a unia moca educada que.,trabalhe fora. Pedem*te rerercn-
cias. NCrS 75,00. Rua' Correia Du.
tra, 166/406.ALUGA-SE casa 3 qti-, 

" 
I sala,,

1 banh., 1 coz. Rua Ocidental 245!APARTAMENTO - Aluga-se dois
c. 6. Santa T*p?eb. NCr$ 20Q,00'cluertos, sala, quarto p-trs em-
mensais. Teh_54-4295. Ipreqed;.. Ru» Almirante Tani.m-
ALUGA-SE ouarto. RUS PãükH"™' 3Ò. - Tral'"r com Sr. Josíquarto. Rua Paula
Maios, 112 - Sta. Teresa.
SOBRADO" - Aluga-se pequeno,tipo ap. 2 qts., 1 sl., coc, tan-
que etc. na Rus Benjamim Cons.
lant, 8, esquina da R. da Gló-

Tel. 37-7087.

ILHA DO GOVERNADOR - Duas

Alto Mosela —
(Vendo casa mobiliada, 3 qts., sa-

de ,la, copa, cozinha, banheiro, va-
areajfllnda e dep. de empregada, ter-lfrente o parque. Traf3r'pefó tsMAlaxanilrlnnín  ' ''" '" '"' •"""•"• '32-3772 - 45-2214  '

Porteiro,
ALUGÃ-SE_

Rua Plínio de Oliveira,
1." and. - Ponha.

1P3

MOBILIÁRIA S. João, vjide nu
Centro da Penha, ótimo ap. tér-
reo, c| 2 q., sl., coz., 2 áreas.
Ent. 6 mil s] alug. b| jures. Trat.
Plínio de Oliveira, 103, l.o and.

Penha.
IMOBILIÁRIA S. João, vence cs-

modesta em Vista Alegre, c|
2 qt, s., coi., banh. Area. Ponto
do ônibus na porta. Entr. 2 mil.

. 100 p] mês s| |uros. Ver na
Rua Monsenhor Roeder, !S, cnsr,
3. Trat. Plínio de Oliveira, 103,
l.o and. Penha.
JARDIM V. Alegre vdo. 2 cvsas
de laje q, s. coi., banh., vda
cada uma em terr. 9x98 rua calça-
da entr. 10 000 p. 300 tl.1t. Trav.
Brandura, 516, L. do Bicão. V|.
talino 91-0195 diariamente.
JARDIM AMÉRICA -' Vendo bela
casa vazia cj garagem, jardim
ent. 6 mil, prest. 200 nã tem
parcelas. Ver cj proprietário. —
Rua Mozart, 201. Tel.t 43-3878
CRECI 430.

ZONA SUL
COPACABANA - Vundo salas co-
merclals com 44 n-,2, de 'rente,

'oc£;âo. Ver Av. Cop.ic.iban3,

ILHA DO GOVERNADOR - Para
pronta enVrega ap. c\ 1 sala, 2
quartos cj arm. emb., banh., coz.
quarto e dep. empreg., garagem.
Ver o ap. 105 (Chaves r.o ap. 202)
à Estr. do Dendü, 567. Proço
NCrS 26 COO c| 550% fin. 2
anos. CIVIA - Trv. Ouvidor, 17
(Div. de Vendas 2.0 andar). Tel. ... -_ ...
22-1848, de 8h30m às 18 horas.iI;!,CRITO,i|0 - Com garagem pri-
(Sindicalizado - Cerr. Re-p. pjvativa, de frente p| Av. Copaca-
Piza - CRECI .640). |bana, vazio, banh. privat., vendo

Alv
SALA - Vende-se Ed. Avenida
Central. Tel.t 45-9471.
VENDO duss salas comerciais h
Rua Miguel Couto, 23, s| 603
e 4. Esquina c/ Rosário. Tratar
no local.

1072, com o porteiro Caieoso.
Theophilo da Silva Graça - CRECI
101 - Tel. 56-3390.

2 750_m2. TeL_23 0991
¦ Vsndo proprleda-
m2 a 10 min. do
i e to!. Telefonei
¦6756. Sr. Gui 1 her

PETRÓPOLIS - Vendo casa
Taquara, 3 qtr., sala, dependén*
cias de empragada, jardim e
grandes garagens. NCrS 25 000.00
— Informações Rio tel.: 32-?053

PETRÓPOLIS - Av. Portugal -
Valpnraiso. Proprlídade em terre^
no bastante plano. Casa princi-
pai com todas as comodidades.
Ca:a de hóspedes, jardim, horto,
garagem para 2 carros. Casa de
empregados etc. Mostardeiro —
México, 168, s! 1C05 - Rio. -
22-3708 e 47-1229 - Petrópolis
3770. CRECI 377.

es no 204
:. Ecen.

Tel. 42-9824.

JARDIM AMERICA! Vendo casa
vazia sl., qt. coz. b. área. Ent.

300. Tratar Av. Min,
Aceita*» financ! lá?' Rom!,ro A33-A- Tel- MH

da C. Ecen. Tratar 
"c|br." 

Araiü£|£03,

LEOPOLDINA
JARDIM AMERICA - V.nd.m-i.
2 casas novas • vaiias cada e|
2 qts. sala, cai. banh. • gara-
gem, na Rua Prof. Piras Salgado

^^"rr HNHM,MOWIi:|Sâ. %\$L??Üt,m2lTARIO - Quer v.ndar sul IMO-Uardim Am.ric. - com FRAN-
cfiLr?!"í'iBA"JXÍ!',:^i^,m'\CiSC0 X*VIER IMÓVEIS LTDA.,

luJS!!.. F"ANCISeO XAVIER 1205. T.ls.: ÍI-233S • 30-755S -IMÓVEIS ITDA, na Av. Irás d.
fina n. *6 - loja - P.nhà. T«-
Ufon.s 30-5489, 30-7SSI • 
91.J335. - CRECI 1 273.
AREA 2320 m2. Vande-se «tação
da Penha c| projero pronfo p|83 aps. Aceito oferta. Rua Ta-
peroá. Ccmsca na Rua Dicnízio cí
preprietário. 

"37-1200 
e 37-3428.

CRECI 1273.

ATENÇAOI _ A Imobiliária Nica
resfante facilitado. Inf. R. Aicin- ragua Lida. compra, v.nd. .alu,
do Guanabara, 25, gr. 1103. Tel. 19» • aceita para v.nda casas alies
42-5B84 — Quintino. jaP*i ••«¦ p/ at.nd.r es nossos|empr. Tratar na Rua Teofllo Õtoclientes. Tratar diàriam.nt. na|ni 117, 3." and. - 43-8132."nLe^ca"S!.'i'. 

Vh.,'>'f- '«lia IbLÁRIA - ,Wndi
Firmino Gômíleira,

NCrS 19 000,00 ci apenas NCrS
ILHA DO GOVERNADOR - Ven- H 500,00 .i vista, saldo em 18 me
ds-so casa com 3 quartos, sala,pes. Tel. 22-7482.
roz.. banh., etc. Alugada sem con-

PETRÓPOLIS - Mostardeiro ven
de casas no centro, Correia? t
Retiro, assim como pequenos sí'
ti:s em Bonsucesso e Arara;. Em
Petrópolis, 3770, no Rio 22-3703
e 47-1249 - CRECI 377.

Loja
Ma Praça de Cascadura

Passa-se o contrato (vazio) —
ótimo ponto comercial p| qual
quer ramo de negócio. R. Cer-
queira Daltro, 56-C, com o Sr.
Francisco.

um quarto e vages
para rnòças ou sejihora*s que trs-
balhem fora. NCrS 70,00. Sena-
dor Vergueiro, 218, ap. 802. . ,
ALUGO quarto c/ água ccrrs.nte-
p/ moças ou rapazes que traba.

SANTA TERESA (Silvestre) - Alu- lhem no comércio. Rua Barão de
go por apenas NCr$ 2£0 ótima Guaratiba, 59 — Catete.
casa ou ap., na Rua ,¦ Almirante ALUGA-SE na Rua Calet: 20ó'

,... '•oz0' =, on.uus na ap. 1C02, sala, 3 quartos, cozi!'
pcr.a Ótimas vaianuas e bom „ha, área e demais dependèn.i
quintal, 2 salas, 3 qts., nep. emp.leias per 350,CO. Tel.
ver no Iccal. Ten. Tsodol
tel. 25-0202 (de 7 ás 12 hs.).

_ 25-7922.'ALUGO - Quarto, ótimo, NCrS
-80,00 cem depósito. R. do Cn.

VAGA - Aluga a 2 moras que tete, 247, c/ 6
trab. fera. Procurar D. Benedita.JãlÜGÒ' 

quarto «parado c/"bi:
nheiro_a rapaz. 80.CO. 45-97S5.
BONS FIADORES - Ofereço pa-'.

Benjamim Ccnjtúni, 64.

CATETE - FLAMENGO

TERESÓPOLIS
- FRIBURGO

trato, em centro de terreno à R.
Combú, 251 - Tratar cl o Sr.
Válter. Tel. 31-3785.
ILHA DO GOVERNADOR - R
Babaçu — 80 m. Praia Bica -
Ed. Nuno Manuel — sl., 3 qt?.,dep.. novo. Sinal NCrS 15 030,00.
Saldo pglo à COPHAAB em prest.NCrS 220,00. Aceita-se proposta.Tratar tel.: 25-2935 ou 45-0373.
cl Áurea.

SALA COMERCIAL - Vende-se,
Av. Copacabana, Posto 5,. c|
leja, sala, banh. o kitch. Tam-
bém permuto por 2 salas r
centro, pagando diferença. Te
32-9352.

JARDIM GUANABARA
terr. R. Aureliano Pimentel, fren-,.,,,.,.
te, n. 815. Trat. Av. 17, n. 47o!í-pi!ra.— Galeão.

VENDE-SO conjunto cj 2 sslas se
paradas c| bani), privativo, vazia,
frente c| 3 ianelas pi Av. N. S.
Copac. Pço. NCrS 22,00. Tratar
R. Sta. Clara, 33, sl 419 ei Sr.
Marti-Vendp|VENDE.K „|, va-,i0i Jj M|a d.

frente, banh, privaiivo.
Pço. 14,00. Ver R. Sta. Clara,
33, sl 419. c| Sr. Marlins.

ZONA RURAL

SANTA CRUZ
- SEPETIBA

LOTES RESIDENCIAIS - V.ndem-
se no Jardim América, nas qua*dras 16, it • 71. Entr. 2 500 -
Prast. 100 s/i. V.r • Iratar no
Jardim América, com Francisco
Xavier Imóv.is Ltda., na Rua Jor-
nalista G.raldo Rocha, 205. T.l. .,,.„,* - ...
91-2335 • 30-7558. CRECI 1273 VÍND°, T . LmÍa «s» iunto
MAMntlWürw v7 -,¦—-.--• prata D. Luua Sepetiba , 2 qtsMANGUINHOS - Vendo ap. R. var., gnr. . etc. Base: NCrS ...Suenando Nabuco 334 2 quar-, )8 000,00. Tel.: 54-1703 - Almir.ihoras,saiE, cozinha/ banhairo dep.i

ZONA NORTE
CONSULTÓRIO DENTÁRIO -
Vendo bem instalado em Casca-
ciura, equipo Dabi, armário: de
aço, cadeira, 2 pistees, turbina
Weber etc. Aluguel banto. Oli-
mo ponto • clientela formada.
Bom para um ou dois recém-for-
macios. Tratar na Rua Silva Go-
mes, 13, sobrado. Só após es 18

Lojas
prontas

ALUGO voga a mèça mob. café
rl cama, amb. familiar 42,CO. R.
Pedro Américo 276. Tol.: 25-6936
- Catete.

alugueis em toda a Guanaíia*
bara — Av. Pres. Vargas, 529,
sal. 1 108 - T.l. 23-3S37.
CATEIE - Aluga-se ap 302" d"s
Rui Sanln Cristina 29, sala e. q.
separado, ósp, cie emp., área etc.nio-iChaves no 41. Sr. Rabelo. Tel.ALUGAM.SE 4 vagas para

ças em 2 qutrtca a 60,00 ccml^.'']^
café — Exigem-se referências — ferrsrerr --,¦
Rua Senador Verçueiro, 35-1203. ltAltrE _ Alugam-se va
11 ii,- <,' t-~~" " "V ,-¦¦-;-:pares com ou sem refeições.ALUGA-SE .uiti quarto para 2 n.o-!d, Caiclei 92 _ „sa 27.

Rua
ças que trabalham fora em ap.,r.-,,,c.,r.^ ,, -• - -
de casal. Rua Silveira Martins, n. Í^MENGO - Alugo quarto' r/u ou 3 aanncras idôneas, com

.' alguns direitos. Tel. 25-4_790.
ALUGA-SE quarto mobiiiado paraJFLAMENGO — Aluga-se .o apl
casal, môçaa ou rapaí?s — Rua 1002, de frente, na Rua Visconde.í
/.Urqut-s do Paraná, 126/403 — de Cruzeiros n. 150, com 2 quflf-Flamengo. |los, sela, coz. bonh. dep. tíe
ALUGO apart. de" sala," qua"rt"o',Ump', v=f..n? lo"i- Tratar ha
banheiro, cozinha. - Rua tiantoif'.ui! d» AirasncJe5.-a 338-A, l.o an.
Amaro, 29-, ap. 507 _ Catete -,c'rr " Tel. 23-9305.

[perteiro. Tratar 32.6485. FLAMENGO -Alugo ap. sala 2
BOM RETIRO -¦ Wpoll. -I t?ble" •- Vendo, Av. AUulfp *,^^X.f^^.'mci 

^>«tt « ^'vííVende-re casa nova, 3 quartos c,:Paiva, 35-C, loias para BoutI-:0tlnias refeições. Buarque Macedo cl ° Porteiro. Tratar 45-1161.

fi!?,'" bffl»í,'»!!líC0.n,Ji'.?"' Comírc!o fi"° » Partira ap. 102.S FLAMENGO -'Alugo ap. conf:
m"'7à.JnSinc\°l . o.raa.m. -Ue NCrS 39 000,00. Inf. no lo-ALÜGA-SE uma quarto, mob. a mobiiiado p/ temperada curta oupendências e ofi._D- .
Terreno todo murado. — Tratarjcal das 9 às 12 hs. Odair Xa
pelo tol. 32-7921. Srs. Figueiredo vj<;r 57-0942 — CRECI 389cu Carlr-

FP.iaURGO - Lotes e casas, casas
com pequena entrada em árep
de 500, 1 000 e 2 500 m2, cha-
ves na mão. Lotes de igual ta-
manho em 50 meses sem entra-
da e |uros, água, luz e vários
ônibus na perta. Telefonar para
2-3106, Niterói. Friburgo: Rua
Eduardo Salusse, 76.
TERESÓPOLIS - Praça Higino da
Silveira — Casa ricamente mobi-
iade, com telefone, 3 qts., 2

salas, 2 banheiros, sociais, varan-
da, copa, cozinhe, lavanderia e
caia de empregados. Venda-ss ou
trc:a-:e por aoartamento no Rio
- Tratar tel. 47-7655.
TERESÓPOLIS - Casa" neva, Vila"
Müqul, 1 sl., 2 qts., dep., terre-
no. 740 m2. Tel. 46-5605.

Vende-se
prédio

Novo, vazio, cl 1 loia, 2 so-
brados. R. 7 de Selembro. Tra-
lar 23-5261, Cruz.

rapaz. R. "Silveira Martins, 30
ap. 904. Flamengo.

APARTAMENTO - Casa, 2 qts.,
2 salac, copa.cozlnha. Preço NCrí
300. Alugo à R. -Pedro Américo
382 c. 8 ap. 101. Chaves c. 3.
p. favor, Trafar Av. Rio Branco
185 s/ 1913. Dr. Pedro.

cnç^s - Tratar Ronald de Car-
valho, 266/902 - Tel. 37-5037.
FLAMENGO - Sala, qto., dap'."
emerenada, érea 260 e taxas,
FiEdor ou deposite. R. Dois de
Dezembro, 137 ap. 104 ci por-
t«Iro. 47-8108 ou vendo à com-
binar.
FLAMENGO - Alugo ep. 503, R,
Corrais Dutra, 147, l.a locação,

i sala, 2 qts., deps. empreaaa»
te. Vaga garagem. Chaves com

porteiro e tratar Av. Rio Bran-
arbosB n.|co, 114, 14.". Tel. 52-1648

DESEJA LOTEAR SUA PROPRIE-
DADE — Faço ptino de venda, -
financio projetos • urbanização
no subúrbio da Central. P.co a
V. Sa., t.lifonar para 29-7194
das 15 às II horas para ORMUZ
LOPES - CRECI 1 D83 - At.n.
dlm.nte rápido . «xp.ri.ncia d.
30 anes. Rua Dias da Crui n.
47, sala 302 - Mii.r.
ENGENHO NOVO - Vdo ótima
resid. vazia, com saleta, sala, 2
Qti., coz. bsnh. quintal, dep. ds
empr. varanda, de frente, ocasião
15 000 de entr. com 3 facilito
e 350 mensai». Ver até 17h30m
na Rua Araújo Leitão 116.101. —
Senda Imob. Tel. 314)531 t
58-5532. CRECI 448.

ENGENHO NOVO - Vendo ap.
vazio, índevassável, iem conda-
mínio, ssla, 2 qts., dep. empreg.
Rua Araújo Leitão, esquina de Pe-
lotas. Tratar Rua General Belegard
n. 198, ap. 201.

30-4047. CRECI J-294
ATENÇÃO! - Vdo. «.sa~^n£r.
tav.l, vaiia, lij. c/ 3 grdss. qtos.. d.ps; Tralar ci ai propri.tário,na Rua NiearaqUa, 175, loia I -
P.nha. 30-4047. CRECI J 294
APARTAMENTOS PRONTOS - 1.locação com 2 quartos, sala, co-xmna, banh. arte com tanque •.nt. para sarro. V.nd..s. na Ruacnr.nh.ifro Augusto B.rnacehi,
109, próxima ao largo do Bi-cio, ao lado da Escola Grécia•nt. 5 mil, prast. 200 sl[. V.r •
líííi- '", '•"' ou "m FRAN-
CISCO XAVIER IMÓVEIS LTDA.
na Av.nida Brai d. Pina H,leja - P.nha - T.ls.: 30.5489 eW-7K» « »1-233S.. CRtCMjg.
ATENÇÃO -"V. da Penha, vdo
terreno 12x30 de frente, paraAv. Brás de Pine. Trat. Trav.

terreno. Rua
. ito. n.o 665,

mede 12 x 22, fecilito parte. Int.
Tudimóvais 30-6964 - CRECI 751.
OLARIA — Vando apartamentos
2 qts., sala, coz. Ver Rua Fir-
mino Gameleíra, 665 — Entr.
fac, prejo 16 800 — Tratar Tu.
dimóveis — Trat. Etelvina, 2-F- 30-6964 - CRECI 751.
OLARIA - Vendo cata, 2' qts.,
2 salas, coz., banh., gde. área.
Rua Fiiomena Nunai, 920. Inf.
Tudimúveis, 304964 - CRECI
751.
PRAÇA DO CARMOI Vendo ca-
¦a 2 qtos. sl. coz. b. outra 1
qt. coz. b. area. Ent 7 000 p.250. Tratar Av. Min. Edg. Ro-
mero 433-A. Tel. 803 MH.
RAMOS - Vende.se 6tima essa
2 qts., sala, saleta, coz., banh,

Brandura 516. L. do Bicão, V\ e meia água nos fundos. Terreno
talino 91-0195, diariamente. 18x25. Rua João Romariz, Ó0O, ,

TERRENOS A LONGO PRAZO
Vendemos ótimos lotes e pequenas chácaras, a 30 minutos da PRAÇA MAUÁ,

sem entrada e sem juros, posse imediata e construção livre com a 1.° prestação. Vá-
rias linhas de ÔNIBUS ligando o Loteamento à PRAÇA MAUÁ e trens da Leopoldina.
Com frente para o asfalto, ruas abertas e' ensaibradas com meios-fios, luz e forca, to-
do comércio no local. ESCOLAS, FARMÁCIAS, POSTO MÉDICO, FÁBRICAS etc... Próxi-
mo à Petrobrás. Facilitamos a construção de sua casa. Muita gente construindo e mo-
rando no Loteamento. Prestações a partir de NCr$ 12,00 sem reajustamento. Contrato
em Cartório pelo Dec.-Lei 58 (Insc. 221) - Propriedade da

COMPANHIA DE EXPANSÃO TERRITORIAL
(45 anos de tradijio no ramo imobiliário) — Informações • vendas: RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 134 - 3."
AND. GRUPOS 304/313 - TELEFONES: 43-8046 - 23-2180 - 23-2189. (CRECI 335)

ALUGO quarto mcb. a ) cu 2 \
peaseas que trabalhem fera
dêem referúncias. R. Correia Du- 

',

tra, 129, ap. 301. _
ALUGA-SE i Av. Ru
636, ap, 1 110 cem pífíina, &,v!E!critórios Krutrnan.
15o, 2 qts. grandes com arma. FIADOR - ÂliigüüT? - RÍToívi^si
nos, banh. e dep. comp. Chaves,fiador propriet. com imóveis na
porteiro. Tratar 45-3819. GB ou comerciam. - Rua da

Assembléia n. 45, sali 902 —
Tal.fone 314)973.
FLAMENGO — Aluga-se ap. sa'a
e quarto separados, cozinha, ha.-'

...._, ... r. ..nheiro, área c] tanque e iardim''.ALUGA-SE - Flamengo, qt. mô-de inverno. Preço: NCrS 3C0.CQ.'
ça, 35 mil, caia! 4o a 65 com Tratar c Sr. Tavares, à Rua do3 meses depoifto. Lauetra R'J--'Csísre 295.
set, 39, próximo Hctel Novo'

ALUGA-SE um quarto c1 duas va-
gas p/ moça; ou senhoras. Re-
feições a ccmfainar. R. Buarque
de Macedo, 50, ap. 203.

Mundo.
ALUGA-SE ótimo ap.

LARGO DO MACHADO. 29 -
i—-'Edif. Condor - Alugo aps 719,com sala, 3h 103 e 1 108. c' sala, quarto,

1 .51 Hep8n1crna'1! banheiro compl., coi. etc. Cha.no Larpo do Machado, 1 , ,p. , m Jr. Fau;to. Tratar904. Cfiavas com o porteiro. - Av RM;„ RrJ,nr'„ UA MO j {¦

.quartos demais

Rio Branco. 114, 14.o.
Escritórios KrutrnanNCrS 470,00. Tratar p/ telelone\SflAií

56-1399. íilPii
APARTAMENTO - -Eng. Agrôno. y*G1 l,"","' ,e"\ quar,fo V'7^Í
m™ rln lar „,.„,,, „,,. .,,„.,« confortável, col. de molas, NCrS
n„ Fl.mLr,nnP wíwiiSC , ,fl í\70-00- «<" Esteves Júnior 70 202.no ri amen go, mooi liado coni 21 n I ç e ta J
dormitórios. Comunicar Monteiro.p!i-Í_Í£!í£S!ÍÍ:
Tel,23-8799,_das_9 às 18 horas. 

lARANJ, _ C VELH0APARTAMENTO Aluga-:e um'
na R. Artur Bernardei. Tratar c/[ALUGA-SE um quirto para rt
Dona Lourdes, R. da Lapa, 141 mares e um independente, mob
—' t°Ía- jllodo para um cisai, de fino tr;

tar.-tnieira: i. 30.1.ALUGA-SE am hotel familiar bomj'i_
II quartos com elevador, tei., á-lua!DrtTA _-, — -. iibí-a

corrente, bca comida a pessoa» BOTAFOGO — URCA
ide trato. Rua Machado d. Assis, ALUGO Praia Urca - dofs 

"qu"íT.
46 - Tel. 45-BI77 - Hemango fat ,mbo5 c| banheiro, entrada
APARTAMENTO — Flamengo - [independente para um ou deis

lijAluga-se 2 quartas, sala e rrais! rapsres de trato. Rua Otávio Cor-''dependência;. 
Telefone: 45-9496. roía, n. 53,



O IMÓVEIS - ALUGUEL
CLASSIFICADOS — Jornal dn Brasil, 4 "-fnir.i, 25-10-67

>J3->:;,-„_ :.... cm Btlaf -o -'/LUGA-EE queria a casal, o:. alMCÇA MORANDO Só - Aceita' '.'• 
c _;C.r»s2 - Sr. AI-nsocMj ...ira. Preço a o-T._;in2r.|2 cempanheiras divido decp. BO/OO

...... - ,'.tó 21 hs. Êija-iuua D arm 3 Kfcairo, 425, ap. _..•¦;- Av. Copacabana, 427, ap.
1 iv..s dtpóslti r.i'.. 50,00 pHlOü!. '?'?*•

r Torrltcrial Ama- |/\v'ENÍDÃ ATLÂNTICA 
' 

3 806 ap" POSTO 6 -- Aluga-se um quarlo|

TEMPORADA — Frente mar, co-
bertura, sala, 2 qts. depend, fa-
milia fora, diári.i 20,00. Entreg,i
] novembro — >l5-7576.

1
¦ ¦-. CKECi 7-'i - R. Mio. Ceu

27 - -t.° o-.-.d. (7 às IB).
I 120, aiugo-sa cu veneb-se ecrij. jde

_ j jrando, podendo separar banhei*! de
frente perto da praia a moça)
tratamento. Único inquilino

IPANEMA LEBLON
AGENCIA FEDERAL DE IMOVEIS

- Aluna-se ao—3 alVBa „mog- 
du»<°_ com ,,rr,«0" "l«, 3 qts., deps. empronada CASA, aps. vazios? Indico, for-

lll.do.Jt.l.fok Jí&J.^Í^^JS*: ir.U Vor c! porteiro c trri.ir Av. n.ço fiadores irrecusévels. R*d.

IGA-SE aa. em Botafogo; —ira ccmpleto, pintado, írcnle N. S.i27-6938,
: >),00. Tratar li Mie Ccuto, i Csp. aluguel 2:0,00, depósito poSTO -i I 2
./ - 4.° and. CP.-.CI 7-13 - Ter- du Cadcr, "nave no 1 123 cj D.lqis., 2slr„, mob
:'í.;ría! Ama-onas (7,30 às 18 Paula. Trfiícr tel.: 4Ó-934Ó. __ _ iNCrÇ 6C0 mensais e taxas.

) rr.O. 32.5355 - 23-3042 e .. ÃLUGÃÃM.E - Vanãs~para ra-|R"0 Pompeu Lcuroiro 9 ap. 404
- 5-5355 - ComlssSn 20,00 mais p3Ms. Ambiente selecionada. Av.Chgws_.coni porteiro. APARTAMENTO 

401 da Av. Al.ul- gUffiT0 ffq' „P1 mor. depósito. Nao exige lia- |N. s. Copacabana, IJ46, ap. M2.|QUARTO peq. mcb. aluga-se P»r^f0 X Paiva 814 c/ sl. 2 qts 
R- VorMa Msí,a"

moça Ruo Anita Garibaldi, 14'

GRAJAU — Alugo qusrto iode-1 ATENÇÃO
pendente para senhor. Borda do
Mato, 192, ap. 102 - 38-1277.

GRAJAÚ — Aluga-se nu. snla, 2
qis., dependências. Run Caçapavn
205, s/202 - Chaves no local.

GRAJAU - Alugo np. 30', Run
Raia Gabaglia, 19, dc frenti

Fiadores idôneos pi I ÍÍIACHUcLO^___  Aluga-so á Rua
casãsWps. Solução na hora. RÚi{ Francisco Bernardino, 92, bom
Senador Dantas, 117, l| 1S07. -j apartamento de 2 q. e depen
Tel: 22.9345.

CASCADURA •
2 c]ti., coz. t
no dn Silva
Tel.: 29-9586.

- Aluga-se -ip. sala,
área na R. CaeTa-

n.° 151, ap. 202.

I8w~lragém — Rua Gen. Urquiza, 31Ve' 
ap. 301. Tel. 52-4211 - CRECI

'781.
Rio Branco, 114, 14.". Tel.
42-3200 - Escritórios Krutman.

dencln. Trotar no__apto,'Alugo 201.

AtUGA-SE um apartamento '•

quartos, sala etc. à Rui Ouro Fi
no, 242 — Vicente de Carvnlhi
— Tratar no mesmo 3 horas á
11 ds manhã.ROCHA

sota, var. coz. banh. Rua Co- AlUGA-SE casa no Rua Luis Cur-
98 - Tel. 48-0^.,. i çjel n. 325, casn 14. — Não Itün

SAMPAIO — Alugam-se cn.as pí-|?.flu.a.- Tcmis Coalho.

quenas p»ra casn[ sem ^Mhos^ouJlNHAUMA — Aluga-se casa

Agendaj-j

£6-407.1.-""aÍoL"1"3 
°aÚ* adlar"ad0, 

!ALUGO - An., sala, quarto se-|*"-'---   - - -— iparados, coz. e banlv*;ro
.-.LUC-A-SE or,. nn Praia Vermelha \z.m mobília Tei: 37-4697
250,00. Tratar R. Mig. Couto, 27 

| ALUGAMOS 
"per 

tci.iporada «ps.'|i«s?J»? Q"=ntlo .pàde P[ ''

cep. emp-,
. caplso, de

bonh., coz. em B. Retiro

avar e i
14 esq.

£0,00. Ver

... hora, taxa de serviço.
20 00 Só atendo a domicilio. Sr.lÊsmcraldlno Bandeira,
Oliveira Te!. 23-1844. [Alzira. Tratar na Av

B. CASCADURA
D. Rua Vaiério, 170, cl

Alugo np. 201, i

solteiros, por NCr$ 120,00 • 70,00 qts., sl., coz., banh. Rua Can
cada uma. Ver chavos na Ruait,lr, 13_| |unto 1246 dn Estr. Ve- jAluguel 

140,00. |
VÜARIA DA GRAÇA - Conde de

140, c/D. |ha da Pavuna.
Rio Bran-|

156, 706. Azambuja, 1 174 — Alugam-ae
ila, am-

frente. Marc.
Jorg

vbli. »{¦«*"
. i '• t e Est.

.,\3__ 302^

IQUER MUDAR-SE? Que moradiaj;3.8688. CREÇ
. ,..,, . ,., ,...¦. «im«..iui per _.,.,...-....,_._ «p„,--.,-? Quando pede pagar?' -|aA 

.ESTRANGEIRA procura pnra" iQUART0
- ,;!;,'ia, .' „ r f7n mobiliados d. 1 ou mai, quartos'Guer bons inquilinos - 52-6244. ou lMTerritorial Amazonas (CI.ECI 743). I 

A N s d> c L.,ni n% 0GI - Erasmo Braga, 227|315. \.» t , 
' 

. Itb, srmi,-lo
Comlssaoi 20,00 mais 1 mec or- ;-_. _ . 204 ¦¦ 

¦¦

pófiic. Não exige fiador. NTío - —
coor.-, nada adiantado. Sr. Alcn.o. IALUGA-SE apto.

. livar dt fronte, com sala, domii «'» *¦ ¦-••• -¦ .|'^a- . .... .. . joko ci 3
quartos s dopendencins comple- QUARTO c| 1 rap.t;. Alugo va- FIADOR?? Fazendeira propriet. na'.., .

Tol. 37-3S36. iua só SstoS inquilinos. Roupa d^GB. Irrocusavol. V.r Av. N. S. '_'¦

I ALUGO 2 ou mais mes-s ãp! cama, limpem móveis. Run Ba- Copacab., 819, s! 602 e R. Vis-VILA ISABEL- Vagas so moç

d' frente mobil., tel. gel. rata Ribeiro, 87, ap. "604 -- Co- ccnde Piiaió, 455, s| 604. Tels,
375 cruzeiro;. Pode serlpocsb. 27-6477 - 23-2232.

Tel. 37^93:8. jQUARTO pari
Rua

ALUGA-SE uma sala à Rur, Fa-
ranl, ,19 — Praia de Botafogo.

ALUGAM-SE vagas para rapazes.
Voluntários dn Pátria, 2661401 -
Botafogoi

2-6244. ,
227]315^ 

' '

idôneo — Alu-jembulído, banh., coz., etc. Tratar
na-ie, único inq. Av. Atlântica. Tel. 52-4147, Ramal 16. Sr. Mal-'
Posto 2 - Tei.: 37-4184. fc,.

tratar R. Goiás, 322, pios dormitórios, grandes varan-
Encantado à noite^ teias, demais dependências, no
~Ãíugo 

frenle Ind 'melhor ponto de Cascadura, de

p/ lav. coz. 55 mil, c/ depósl- frente. Chaves no ap. 204 e tra-

to. Rua Barão de Vassouras, 36 tar Av. Rio Branco, 114, 14.'. - ¦ -_„_._.... -
- D. Vanda - 23.0969. Tel. 42-3300 - Escritórios iCrut- LEOPOLDINA

VILA 
"ÍSABEL""-" 

ApTrtãiriento - i!>,,''n- _. . .. -¦
^:s,-,_ Run Gonzn.a Bastos n.;ESTAÇAO 0O «OCHA - ......|c=nfor,,v., 

,.„,,,.„,,. ;,

TCDOS OS SANTOS - Casa cciii'Jp:i | quartos, sala coz., Ia. lo
quartos, caia, qt. emp. et:.

Aluga-se por NCrS 250,00
cnrqo:. Ver à Rua Getutii
casa 19 — Cbave3 no 27.

cação. 2 cjuartos, sala e ccr.

ILHAS
GOVERNADOR

p. 202. Chave: na C7 casa com quarto,
202 - D. lElizete.

ALUGO 1 qto. pequeno 60,00 e
uma vaga por 40,00 a rapazes
Av._Pj^tel^J 48/304 - 32-3944.
ALUGA-SE quiirto para moca —
Pr^ia de Botafogo, n.° 360 ap.
221 .- 3.° bloco. _
ALUGA-SE 1 quarto a 2 rapazes
que dêem referências Rua Volun-
t/irios da Pátria, n.o 381 ap. 401.
ALUGO ap. R. Marquês de Olin-
da, 10o ap. 322. Chaves com
porteiro. Tratar na R. Figueiredo
Magalhães, 070 L. J.

CCZ.

Run do

Praia da
e dem:.;:

cen;
pertences.
visto 8 à; 18. 47-4589 - Barata QUARTO AMPLO - frt. ao mar,[|p^nJEMA - LuVo, ap. 2 qls., 2 2Í
Ribeiro, 413-511.  funcionária de trato aluga a I solos Temp. curto cu longa; mo-iVILA ISABEL - Alugn-se ap

ALUGO p. c/ 2 sls. 
'•! 

qn. r^j»» 2 perras idôneas. Único lnq,||,|||ac|a_ c' tel. 47-7252. Ver najla, 2 qlt., banh. completj

Hrms. embuts. 2 bnnhs. ampla*

Aluqo AVENÍDA 
"BRASIL 

- Aluga-se; ¦
- -ével apartamento, IVj sa- WUOO ótimo ap. n.

banli. - Tudo nfivo na|lárlp. Sr. Gilberto. Rua Iramala, B«» -tu, * quanes

Rocha n. tí, . 3. 574.A - Parada de Lucas. ..;™P:_r.'};];_

trab. fora. Ótima moradia, ent.! çNGENHO 
NOVO - AJugo «r. ALUGU610 de «»>«. »Ç'" loi=s-ÃTD"^kS"Í"ors"^s7^r 

dS
ind. com móveis e dlrcltcc. Exi- 101. Rua D. Romana, 242, blceo Forneço fiador rr?cv._v. V.un .... 

^ ._ RtJ_ Cm.
ref. c! família - 54-1115./, 1 W|., sl., eoz., banh., area, Urancs,, 1 410, fundos - Olaria.M,.^^ ^ m_ 

..^ 
p__a 

.

^7_TT„—17 Aluguel 1/0. Ver no local hoje aluGAM-SE - 2 cisas. Ru.i Cas- praia ds Bica.
,°Jdas 13 as 17 horas. j,ro A\eneses n.°s 70-F e 34 -1—

ALUGA-SE bom quarto — Praia
cie Botafogo, 428 ap. 1106.

coz. garagem, lodo ^apelado —
R. Toneleros, 1^6 ap. -103. Trai.
46-8350 e 26-9060. _ 
AVENIDA N. S. Cop.icabnna, 1032,
ap. 1 211, mobiliado. Aluqo por

ALUGAMOS aptos, pi
ou contrate anual de qto. • sala,

ENGENHO ¦ DE DENTRO
çia-ie í.p.. sala, quarto e de;_s2n
dén-ias. Rua Arna Lsoníclia, 30'^,
iip. 301 - Tratar no local.

ENGENHO DE DENTRO - AÍug;

Alu-1 Era- de Pina. ZONA RURAL

. Rh-,eiro
sc dois quartes independentes nf1;7\LÜGO
Rua Dr, Buliices n. 55, fundos. |, -,-7 r
Trata-se na Rua Dr. Nlemeyer, I: .„

/aLUGA-SE um apartamento, dois i
au.irtcE, sala, cozinha e banhei- 
ro em Bonsucesso. Praça Lope: 

C^f/pQ GRANDE

e area

1£._
ap. 101

2 qts.,
tanauè

«lancei

à Rua Uranos,j- GUARATIBA
snla, coz.^ d^P-1 ALuGA-S!; - Subúrbio

copa. ".naves , __,_ ,,,, |C0| ,20/
- Ca.

150, 160,;**. ' J.e api. ne iuu, 1 /-v, t~.\., iu«,i
. rra.ne-iB. - 

220. Exirn-;e I més depósito
Alugo- Tratar tel. 42-OOo7, Drs. Jo,'!te Du|lilais 2o,00 de comissão - Terri-

BOTAFOGO — Alugam-se quartos
para caieis sem filhos, pode Ia*
var t cozinhar, R. D. Mariana,
Si 4,
ÜOIAFOGÒ — Alugam-se vagas
om casa de família. Pode lavar
n cozinhar. Preço NCrS 45,00 -
Telefone: 26-5341. 
flOTAFOGO - Aluga-se ap. 201,
19 Fevereiro, 120, fundos, 2 quar-

tos, 1 sala, 2 banhs., sinteco nò-
vo. Ver no local.
¦áÕTAFOGO - Al. ap. 802 -
Vol. da Pátria, 420, sl., qt.,
iard. inv., coz., banh., dep. emp.
Chaves no 704 - Al. 280. e
taxas - Tratar 26-7685.

Tel.: 47.4956._ jRua Nascimento Silva 537-101, c;lnha, pequeno quintal. R. Mendes

P.UA RONALD DÉ CARVALHO -o porteiro. Tavares, 40, ap. 101. Chaves p,f.
Aluno frente, varanda, sl. qt LEBLON - Alugo ap. quarto, sa- ep. 202. Tratar
armários, banh. completo, coz. c/| separados, banheiro, cozinha.! nAr« nn mm(ogâo. Ver n.o 166, ap. 43 com irea 

'c 
ll1nquc „ glragem. Rua LINS — BOCA DO MATO

P0'Lelro-- :Gen. Urqulza, 242, ap. 201  __±- _.-—_-—-
ano ou menos. Tratar Lgo. São: SR. PROPRIETÁRIO, st o sr. dt- chaves c porteiro. Alunuel 280! AGENCIA ESPECIALIZADA (Crec,)

Francisco, 26, s| 1 119 •- 43-3413.; se|a alugar o seu imóvel, cuida-m||. Tratar 42-5641. Iincilc" "!at„^ „KS,V t -' 3 187 - Com D Maraaridl.m„-,,ada'do 
com os maus inquilinos. - Oi  100/ 130, 170, 200 (Com.sino 20).\W. ~ Lon' V\"}-%—¦

" I,| advogado M. Rangel lhe daiá LEBLON -- Aluga-se ap. 401 -Não cobra nada adiantado. Reca-ENGENHO DE DENTRO -

o ¦> _•__, ._.!_,' .I„u,„ ci plena assistência iuiidica, para li-Av. Bariolomeu Mitre, 537, fren-jdes pi 46-8855, até às 21 hs.se apartamento térreo com Ir6s 
j Rut,en

qtos 
)• 

3 qtos., "'V9T,'a! 
Srí-lo dt possíveis aborrecimen- le, .1 entr., sala, 3 qls. c/ arm., Tralar R. Mig. Couto, 27, 4.° quartos, sala, cozinha etc, áreaU

« íoi íftnJÍ, Rl- Mir Lida - ><" ' «m despesas para o pro-banh. c/ boxe, coz. C arm., de- and, (7,30 às 18 hs.) - Terrllo-interna c externa. Aluguel »»¦"-•'-.• D'aTã"To"caç"ã"o de 
"ca-132-5855"', 

23-3C42, 46-3855, hoie

Av íop'1 MS, sl 806 \_'<«M°- 
~ 

T-bé_" .W""!"rt.s oar Cttav, com port Sr. ,|.| Amazonas (Creci 743) - Sr. 250,001 e: taxa^ Rua 
£ 

Abolição, '^"Z^Ls. 
Rua Al

.MV;.r!iÇl'_ .-•_l_"-- despejos nos imóveis |á alutjadcs|Antonio - Trotar R. Quitanda n, Alonso.  "'Ü4 c/ 2
ALUGO - Dias ou mos.es, tempo- ,, f6r o caso. Sempro em def.sa|3 - 11°, .1 1101/5 - Telefone ALUGA-SE Ot c^"e banheiro
rada, ap, de quarlo e kitchnete. do propri0,átio. T.l. 43-2088. Av. 42-3552. na Rua Lins de Vasconcelos, 559

êhVáve?"non'£'. Joí6 
ÍP- 

____\l%h rr^áoTc^VM.HsENHORA estran9.lra procura m6-k Sl. Tenérlo - Tel, 54-4B05

ALUGA-SE em 1 quarto 8rnndejs0 
-_¦• .„, 

^T j. 
para^div. 

^esas 
ap-^c,. -•

'nacabana - Todo conforto. Nao jvtanhü ou noite. jbar.h. emp. grand.; varanda

ALUGUEIS?

20.CO de comissão
.... I t^riõl Amazonas — Cr«ci 743 —I

Fornecemos fiador.:,R. Mig, Couto, 27, 4.° and.l

vaga para moça que
57.0967.

qts.,
ió paia morar. Tralar 37-9358, ——— .; ' — 

iRua Lins 
' 

de" Vasconcelos,
COPACABANA - Alugam-se 2 TEMPORADAS em diversos tipo; GÁVEA — J. BOTÂNICO ap. 401 - Tratar no np.

rapazes^ que dêem, refe-|de apartamentos. m=biliados_ jun- LINS - Alugo !.• locação, snla,

246,
202.

vagai .
rendas. Preço 70,00
56-5647.

Telefone

BOIAFOGO — Alugamos, mobi-
•liado, ar refrigerado, np. 202 —
iR. Bariolomeu Porteis, 25-B, c/
sl., 2 qts., dep,, frenta, sinteco.
Ver no local ao lado Cine Ve
nczs - Tratar CIVIA
52-8166.

COPACABANA •- Alugam-se aps.
finamente mobiliados, c ar con
dícíonado, telef. e demais Uten-
si lios p/ temporadas curtas e Icn-
gas. Ver na Av. N. S.Cppacr
bana, n.o 1085
n.o 10141.

ila 1115. CRECI

To ii praia de Copacabana. Preço:
a partir cie NCr? 7,50 a diária.
Tratar diretamente pelo Tel.
36-3049 ou no Iccal Rua Gus-
lavo Sampaio n.° 854.

LAGOA - Aluga-se ap., 2 salas, ^o. e dependências. Chaves por-

3 quartos, bnnh., coz., depen-Marta. R. Grão Pará, 400 ap. 301.

dências. Rua Fonte da Saudade. Detalhes; 45-7396.
215 201. ; LINS - Alugo casn modesta ci

Intentada ICO mil, 2 meses depó-
_-__>..__. . - -.__*— — r- sito. Rua Araújo Leitão, 1035 -

ZONA MORTE l«sn_l_l^íi"?_.R:-.Cab!í?-uj

Tratar'AvI Rlo°Bran- ¦'•- ' apartamentos. Rua Álvaro,0,£AS en
Alvim, 33, sala 706. Cinelandia. ..... N
ALUGO 2 qt

ma f
161

1 sl., banli., zcm-
R. Dr. Gou-

- Penha.

Compo Grande - Alu-]
90,00 — Saio, quarto |

dep. tels.: 43-0267 - 56-4320;
ClííCI 1030.

co, 156, s/ 734.
ENCANTADO - Ay. Amaro Ca.
valcanlo, 2640 - Aluno sobrado plato, uma boa area

c-2 salas, 2 quartos, grande área. ;clie-Ley,_ ... ___-; ...... /-dii-7
Chaves na farmácia. IaLUGA-SE duas casas uma NCrí | SANTA Ç.KUZ,

ENCANTADO - P.ua 
"Pedro 

Do-l210,00 e uma 105,00. R. General

mingues n.° 40. Alugo aps. c/|Silvelra
sala, 2 e 3 quartos, clnnque -jPenlia.
NCrS 180,00. Chave c/zelador. ALUGO ótimo

Sobrinho, 132 - V. dal;ij_ SEPETIBA

COPACABANA - Temporada -|pCA. 
DA BANDEIRA

Aluoft-ie pequeno quarto indep. i- __.._ -..-*
para senhora ou moca. Rua Lso-:S. CRISTÓVÃO

Tel.looldo Miguez. Tel.s 37-8326 _; __ 
-ICOPACA"BANA - Álõgo ap. para APARTAMENTO - Alugo 101,

. 90
667

JACAREPAGUA

ENG"ENHO DENTRO - Alugo 7
aps. ,várÍo: tamanhos e preces na
Run Monsenhor Jerônlmo, 412 -

perto Estação. Ver c/ porteiro e
tratar Av. Rio Branco, 114, 14.°
- Tel.: 22-2957 - Escritórios Krut.i
man. ___

Penha, cem salão,
demais dependências,
Dr. Dnrcy - 52-9158

ISÉPETIBA -- Alugo qto. coz. V/C,
de frente, na água, luz. .Aluguel 70,00. Tralar
2 quartes o Henrique Melo, 98 - Osvaldo

Tratar c||Cruz.

-

gada garagem.

ALUGA-SE casn s. q. c.
mil. Rua Amblré Cavalcanti
- Rio Comprido.
ALUGA-SE rip. 3 quartos, :

varandas, dep. emp. etc. Base:jx;n" 3é6, Largo da Freguesia,).!.
BOTAFOGO - Aluan.se, Praiaj temporada, qlo. • sl. sop.,' c| tol.Isala, 2 quartos e dep. R. S. Luiz NLrS 300,00. A pessoa que se jaca,enaauá. FIADOR
Botafogo, 356, 4." and. ap. coni.. mobília, NCrS 350,00. 56-5723 Gonzaga, 867. Tratar 57-2853 -retira vende iodos os utensílios .^ rz.,.mi.tn Dam 'Ume irrocus-veis nau casa;
Tratar tel. 523394 - R. Buenos:. 37-1457. ,Ver d. úteis 8 as 17 c Couto, que guarnecom o ap. Inc. gelad. ALUGO iuntoia 6efemí.io uan 

,p,t„m,nl, |0|a! Temos, com
IV, 

miq. lavar elc. Rua Rua do tas, ap. de sala, 2 quarto, e Cl. , varioJ imoveÍ5. So|usao 24 heras..",IJ- ue

m frente do mali dependências. Rua Henri- Av. ]3 d, Maio. 47i ,n|a i 603
Iqueta, 44F. Chaves p favor no,(D 8 j ,830 |lorat)

lano, composto oe J quartos, zi/u, ju, nu, ,uu, ,w vv.uuiiji_c.uj —.._ )(.2 
(untios, Dr. Dnrcy — T. ', .-. -r—r—

salas, 2 banheiros sociais, d.-20). Nao recebe nada adiantado. ALUGUEL - Catumbi - Prédio, 520158 FIADOR 
- Aluguel Imóveis, ;--rA|uGA-Sc ¦

completai pí empr». Recados p| 46-5855 até es 21 hs. 2 sa|as, 3 quartos. Valentim - ¦ 1 sas, »!"• • lojas, _ preprieljMo.ljQ, d> Av_ s5o

AGENCIA ESPECIALIZADA (Creci)
indica casas e aps. a partir de
70, 90, 120, 160, 20O (Comissão

]20). Mão cobrn nadn adiantado.
ENGENHO DE DENTRO - Chave Recados p[ 46-9855 até .i; 21 hs.
de Ouro. Aluqa-se caso 2 qts., Tratar R. Mig. Couto, 27, 4.°
sl., b., .., copa envídracada e|ond. (7,30 às 18 hs.) - Territo-

lAllirtAIP Atimn anartamento ell ótimo quintal. NCrS 260,00. Ver ria| Amazonas - (Creci 743) -lirs&íxr f ?p§a,Ruj ks,.-! r^A^M=*——-
Tratar nn Rua'|^ 

59.7218, IaLUGO - Tenho tjons preten-
.....—— i,!flI.t«o nr.r? _\ SUíl casa ou ap.

r„,"]J,M,W9Ht. -___!¦¦?":-".- 
f"^<""" • 

^""iF-P» cóStrato. Verifico fiador. -
UtensiHc5 -—-; ¦ £¦ ¦«———— >¦ j;í, n3"l clar«te> nrccu-'ver, paia ea-.aç.!'

LOJAS
CENTRO

ALUGA-SE uma loja com iirau,
com ou tem telçfone, aluguel
NCrS 200,00. Ver na Rua liivali-
dos^203i^loia_5 - Sr. Salvador.

ALUGO

.Sem

.t"J_L._s°:.J_L3l]: ^COPACABANA - Aluga-s. «cee- AGENCIA ESPECIALIZADA (Crecl)|'v. maq. avar ete. t

BOTAFOGO - Aluac-se ótimo lente apto. amplo, claro • are- indica casas e aps, a partir 00 £'-P°< « "P- ™'

qusrto para casal com refeições, iiado, composto de 3 quartos, 2|70, 90,_ 110, 160, 200 (Comissãop—»" a- roriugai.
¦ótimo ambiente. Rua Voluntários
da Pátria, 468-S.
BOTAFOGO - Aluga-se, 2 qts.
aala, banh. coz. cop. qt. emp
demais dependências, garagem
Run. Palmeiras, 29
c.'.v!«_r_221[847.
BOTAFOGO - Aluga-se na Rua
Sorocaba 344, ap. 202. Sala

102

d.-;20). Não recebi
pendências completai pi cmpr«-j Recados p| 46-5855 até es 21 hs.lji" sa|as. 3 quartos
9adB, com telofon. . geladeira,'Tratar R. Mig. Couto, 27, 4.0,.,2.4,103 - 9 às 10
na Rua Miguel Lemos n. 124 -and. (7,30 is 18 hs.) - Territo- TTTir.A CP ar, d_T~9¦-' " ' 

rin! Amazonas - Creci 743 - Sr.:^LUC";_ii:. aP' "e '

Alonso. I dependência-
sala e

na Rua Campos da
116 — Rio Comprido.~R

Haddock Lobo, r.
iala,
bani-

ALUGA-SE uma casa com 2 quar-
tos, 2 «alas, cozinha, garagem
em centro de terreno. Rua An-
dré Rocha, 163 - Jacarepagua -

Tratar tel. 94-0221 - Desconto
em folha.

ap. 803 — Cliav*s com o peitei
ro. Tratar de 2a. a 6a.-{«ira pi.i amuiuu. p
lo t.l.fon. 52.8667 • sábado e ALUGA-SE casa t|ap., 2 qts., sala -iTirri
dominqo p.lo t.l.fon. 25-9035, amplos, var. invern., terraço, rtLU"" 

,

. 
S" A,0"!°- tí_ 

l ^^M 
R>" 

coiht 
3Üan,S'°:-P^ÍAGENC,A 

ESPECIALIZADA (Creci,
quartos, dependências. Tratar CI-'COPACABANA - Posto 4 - Al.o I?:1'?0..0- '^XÍJFISL'-^" 

y 
"' 250,00 

Tratar: 56-3934. ! indica casas e. aps. a partir de
VIA - Tel. 52-8166. Aluga-se, quarto, sala, saleta, co- ALUGAAA-SE qts. a partir de 60\.,UGÁ _ R u.ádack L6bo 23 70, 90, 110, 160, 2C0. Comissão

¦zinha 
gande âm pia e exaus- ça 

Run Gal. José -ÇrUtino, 46.*L^G° *• 
^*J><">* 

Lobo z3 coljra 
nad

tor, copa com armário embutido, Tralar^n. Rua^Luctdio Lago, 9), *M?fta, 
baíhefro'' área t%_l cio). Recados p. 46-e855

Tel5' •"quarto 
e banheiro empregada -21 hs. Tratar R Mig. Couto, 27

-ITratar 56-3934 - NCrS 350,00U.» and. (7,30 as 18 hs.) - Ter-

FIADOR — Aluguel Inióvei
sns,* aps. • lojas, _ prepriô
comerciante, crodenci.ido p, bsn
co, S.F.C. - Solução na hon
Av. Rio Branco, 185, sl 604
Edif. Marquês do Harval.

GUADALUPE - Aluga-se o ap.
201 da Rua Joaquim Sarmento,

ótima loja servindo a
qualquer negócio, encosta cami-
nhao na Rua Ccmemitdcr Leo.-

A — Chaves ao lado

em dia certo. Administra- I Sr. .Tião - Inf. tel. 23-8523.

dora na Rua ela-, Romeiros, 192-A ] ÁLUGÃ-SE qrand. loia, bom pon
Is/ 202 - Penha - Tel. 30-7494 t0 na |jua Carlos Sampaio, 21
j— Sr. Oiivar. | esquine da Ru» do Senado. —

V. Penha - Ap. Tratar na Rua 20 d. Abril, 27.

trabalho, o Sr. recebe o nordo, 7-f
" ' inistra- ¦ Sr. . Tiao

Félix, 430
lamplo e confortável,
I Tralar ir. Chav

LOJA
150 mil -,„,,„ d

Av. A:v

QUARTO mobiliado para rapaz
que trabalhe forn. Sacada pano^
ramlca. Único inquilino. Rua Al-
varo Ramos, 235, ap. 402.
TEMPORADA - Praia Botafogo,
ao. conjugado indevassável, bem
n-.obil. gel. utensílios. NCrj 280.
Tel. 57-6102.

LEME - COPACABANA

adianta-

Centro — Passa*!* con
5 anot do prédio con

tendo lojl • dois pavimentos su-
tencr Navarro, 99, sob. - Iel. ptr|ores, 2 telefones, próximo i
30-7311. jP,aea XV de Novembro. Carta

[APARTAMENTO — Terreno n«i R. para Caixa Pottal 3 0O7 • ZC 00

n:-. c,,, si:, .rarto, co*. bj-jsVmia Va.cons^os. 
J"- 

'^ ' °i ÍOJA. VAZIA - Po""nlo. 
"e^eta

J^'-1 " <'¦'.¦- tJ« VBrn ° . I cular para quBtquef ramo. Alugo
— S. Lu^ia n. 799, qua&e çsqut-

338-A, l.o andar. Tel. 23-9BÕ5.l'!u°'°r c;, ¦='_¦__ Vo0v"-_.- 
"Vim Av. Rio Branco. Tel. • 57-4019,

405 - Méier
149-024] e 54-4805.

taxas. ri tor i al Amazonas — Creci 7-43
Alonsc.

copa
dep. comp. p/ empr. (Area pari
estacionamento automóvel, gran.
de iardim. Não falta água, or-;-^.,,,_.,. ei-
dio afastado da rua. Rua D|aTma ALUGAM-SE quarlos e salas P«" r,.„„„„
Ulrlch, 201, ap. 206. Chaves com "sais cu rapajes, pode lavar e BONS FIADORES - Ofereço oa..„
nnrKIrn C-,ntr 1 .ni Tnlir coznhar. Preço módico. — Ru.lra a uçjucis em Ioda a Guanaba- ALUOU — <-«sa com -> ¦!"<"»

43.B572' A^MO n eco NCrS 350 Conde Leopoldina n. 771. „ - Av. Pres. Varrjas n. 529,:sala, copa-coz., banh., var., entr.

mais taxai Fia'doPr ou depósito! 1 ALUGO a boa casü I da Ruajjglj 1 U» - T.l. 23-3537. |par. auto, quintal -V.r . tra

COPACABANA - Aluoa-se qua-' ™«;,'» Junior' '", ~ To1' •••CASA GRANDE de I pavin. -
- jdra dn praia ap. semimobillado L8'_^l°_- _!lunlo da Praça - Aluga-jc paia
ALUGAM-SE aps. mobiliados pi com telefone e externas, 2 ir-lALUGA-SE bem quarto e boas "mercio ou residência. V.r na

.-»¦:---•¦*. < iRua Afonso Pena n. 113, dai 9 M

nheiro e .irea. Chaves no ap.  ,., -.,

101. Tratar na Run da Alfândega, Aluga-se 200 miL amp
¦ - - —i.oftQS Jtuoso, c or. uiaves

MANGUEIRA - Aluga-se a casa|pina 30.73II
6 da Rus S de Dezembro, 253,1-
com 3 quartos, sala, co?. banh

quintal. Ch.-i

|Antenor Navarro, 99, sob. - B. M ];^

„.,.„ .ALUGAM-SE dois apartamentos ZONA SUL
a 5 „ com 2 quartos, sala e dependên ;_____

Tratar na" Rua da AlfShdega, n^cias com varanda, t|da envidr_a-|

338-A, l.o sndar - 23-9805. liada. Rua Uranos, ZBI,; ç;a:ia.
201

MEIER"- Aluqa-se o np. 204 da ,
Run Cachambi, 34, com 2 quaitos, BRAS DEFINA

tar no local, das 1 horas .mjsala, con. banh. dep. de emp.lte, qt.,

diante, na Estrado dos Bandeiran-ÍÇhave
tes, 818 — Jacarepagua

np.
Telefone 30-2403.

Rua
30-7155

tmnporada longa ou curta. Adm
Bolivar, Av. Copacabana 605 s
1004. Tel.: 36-5565.

2 quartos, dependências. — vagai" 
. telros,

ALUGAM-SE quartos, c| piíis em
tòcfas as peças, colchões de mo-
ia;, piso em sinteco. Pensão Jo-
i. sm, Copa, "tipo hotel". Trav.
Frederico Pamplona, 20. Esq. de
Pompeu Loureiro, 10. Tel. 26-6906
- Copacabana — Posto A. _____

Chaves com porteiro. Rua Sta.
Clara, 27/502 - Inf. ¦ 37-6833. \
CCPACABANA — Alugo, na qua-
dra dn praia, quarto indôpancíen-
te, c; direito ao uso do telefo-
ne, a unja ou dur.; moças que
tral)?lhem fora. Inf, paio tol.:
57-9741.

COPACABANA - Aluçin-se ap.

a rap, _ :ennores so
dou roupa de cama coi..j;s '6 horis, monos domingo - 

JACAREPAGUA
banheiro de l.a.ITratar fones 37-9507 ou

37-9439.
olchões novos,

Run Bela, 402.
ALUGA-SE o apartamento
tipo casa, na Rua Costa
336-F. Ponto final ônibus
cem -Leme. Ver das 8 òs 12 hs.|]2,00 5 hora. Tels.:'22-9264 e 49-8509

W.ÍMUDANÇAS-STAR - Lo-
Tria! cais e interestaduais —

São Criitóvfío
PRAÇA BANDEIRA - Alugo casa
5 Rua São Cristóvão, 70, sala, qt.ÍQjg

AÍUflam-SB a pre
Av. Maracanã, 651,

ALUGAM-SE aps. mobiliados 1, 405 _ AVé Copacabana, 1 145 - í> R,ua Sac> Cmtovao, 70, sala, qt D,a e n0l)e
2 e'3 qts. geladeira, utensílios, Quart0, 5a!a s^po^dp, corredof, banh. coz., Chave casa 20. NCrS
roupas cie cama, temporada curta!banheir0 comp|eto _ kitch. NZri\__}_ TralBf 28-'".92- ?D, 

íiódleo.ou longo, temos ótimos aps. a.27000 fiador Chaves Dorteiro. PRAÇA BANDEIRA - Alupo ap.l?0? moa cos.
ua escolha. BASIMAR UDA Rua ?X 23 573? ou 36.2856. 302. Rua Sao Ciislovão, 322 4"*:-%' °dÇ'n| 

1^7"™ 
P''

Barata Rlbe ro, 90, san 203. Tes.i , •—  chave ¦_,-, 403 sala 2 nts hanh nn' Tr«'"r ?aa H as I
36-3822 e 36-2972. CRECI 123. COPACABANA - Alugo .p. 2 

g1^"&. 
"Ió. 

Trotar ^8-U92. QUARTOS
VygltA"*^ k~'S íjS" 1mts, saleta, sala mobnlada, t. m-. í~" '.. ...  -k-*,,- nnn__.ATENÇÃO -Fiador.» ldín.0. p| érea ./ de.jQUARTO - Alugo, pode lavarP"8"2 Pcna
casa. . aps. Solacao na hora.__Ru« 

pent|. empregada, garagem. NCr$|e cozinhar. Rua CostaL Lobo, 158 |aP
Sonadcr Dantas, 117, sal. 1507 -
Tol. 22-9345.

450.C0 e taxas. Av. N. S. Copa. Benfica Fone 49.5236.
cabana, .1.181, np. 601. Ver Sr. QUARTO com banheiro indepen

ALUGAMOS para temporada curta [Alexsndre nc ap. 901, Tel. 27-2-407 jeiente, pode lavar e cozinhar pode|
ongn, ótimos apartamentos|- BanhL compl. c/ boxe.  lAÍügo, 

"Rua" 
Antunes" Maciel 527,'lov,'lr c co"- Exioe-se deposito.

[ resid.
banh. etc. NCrS
Fco. Acquarcne, 63, iunto dn Ml»

Churrascaria Tem-Tcm, Admini-.-
tradora Carsyl ds Imóveis. Tels.
22-0262 e 22-4015 - CRECI n.°
132.
JACAREPAGUA""- Alugo ótima
casa, s. e 2 qts., bom quintal.
Clima ideal, por apenas NCrí*
130 mensais. Tratar Ru_.i Inácio
do Amaral. 281,_Cap. Miranda.

VILA VALQUEIRE - Aluno gran-
dc ap. térreo, tipo ca3a, cl en-

Alugam-se à Pça. jtr.ida p; automóvel na Rua Cn-
Rua" Pareto n.° 42jmarntubn, 272, ci sala, 2 qts.,

1001 — Somente a mó;nslcop3, c.;., banh., compl., f.inte-
trabalhem - tora. leo. NCrS 220,00. Aceito propôs-

RIO COMPRIDO - Quarto, aluga- »«• 
„Vsr 

nP 
, ]««•. ,e0 *<_« Av-

nn Run Itapiru n. 433, pode RL° „„B'inC0' _u: .'.' ' ?'•. •¦••
22-2957 - Escritórios Krutman.

- Alug. sp. fren-
coz., banh., área con

'eij'dor."Tra'tar"''nn""Ruá,|dúç5c,' comércio na porta
_ Ta.lda Alfândega, 336-A, l.o and. Alexandre Dias^ll

Tel. 23-9805. P.ONSUCESSO - Ãlu^io ap. 302.
'—; R. Darke de íAatos, 196, d:-

Alugo confort. MADUREIRA -Aluga-se o ap. , h, , 2 qua.tc,,, „),, 2 va-
2 quartos, sala, coz., 201, do.bloco 1, da Rua Carva- dema,t d,pendSn.ias _

" 
180,00 - R. lho de Sousa, 137, com 2 quartos, , , |rat6r Av_ R]r

101ÍALUGA-SE loja com- 76 m2 na
Avenida Cop:-: cabina, 1355 —
Dar íalárlos mínimos -- Tel.: ..
37.2793 alé 12h e .depois ,19h.
ALUGO - Rua S. Clemente, 98,
loias 5/6, 30m2, NCrS 420; loias
7-9, 30m2, NCrS 

'420, 
também

I aluoo separadas. F. 27-5416.
LOJA - Cepa, escí- Duvivier -
Local fabuloso, 2,'.0x7m. Alugo
p/ qualq. ramo menos bar. Tel,

coz. banh. dep. de' emp.IBranco°' 1 iT"-" 14.'?aArf."- ^127-4995, depois 14 Ks.
Chaves no ap. 20o. Tratar nsÍ22-2ÕÍ7 ._ E'critrios Krutman. LOJA - Copacabana — Passa-sa
Sua dn Alfândega, 338-A, I.» an- 

^^i&_^r^^_:__-'.^162\^''^ 
"«». 

'= 
•"«¦ ^ 

'"¦ 
Av'

da Rua Rodolfo Galvão, 49, com-1-'-"
dois quartos, saia s dep:

local e tratar
Pr

lei. 23-9805.
iÚEIC-R — Alugo ap. de sala,
quarto, cozinha, banheiro, órs<\
cem tenquo - Aluguel de NCrS
160 — Chaves no local — R1

ponto ótimo.
47.4090.

j LOJA - BOTAFOGO

Dire

|que

165, ep. 201.M3-3I13.

, ,  _ Av.jLOJA - BOTAFOGO - Aluga-ie
,5t, Vargas, 542, si 1612. Tel. enl 1." locação, ampla loja trm

Cons. Agciíínho n.
por favor. Tratar Rua São José JCORDOVIL

46_^Sala 1 C06. _'qt. col
MEIER - Aluga-se um' quarto, terreno.
rapaz ou casal sem filhos, NCrS
40,00 - R. Hemengarda, 370.

ÜTeSQUITA -- Áluso-:e ap. ! s!.,
1 qt. etc. NCrS 90, Estr. Fel.cíá-|cASA r

17.0 mír ¦ R'J* Volunlirlos da Pi-
tríi, 416. Tralar c Dr. Eduardo
ou Sita. Manoelina p, telifrnoí
10-1947 - 30-6862 - 30-6865 •
0-7168 p' proprietário. ^_

no Sodré, I 745
— Lecpcldo

Tel. 48-8293

Alugo casa de ^
bnnli. e deo. em gde.L(

R. Ipané, 154 - NCrS;!,
140,00." Artur. Tel.: 30.3529. „.,....,. ,. ,•_. __.- . , .-—;, PASSA-SE contrato loia em Cop,
CASA' - AlUga-se. Rua Inga, n.'l 

|bans ..m ]0 an03 d„ contri!o
104. Penha; |e „|c;or,5É Av. Copacabana, 1344.

Aluga-se. Rua Guàte ""'"
125 Penha.

completamente mobiliados, com|coPÀCÁBÀNA - Aluqo ap. 203,'socradc, próximo estnção Lco-jP.IO COMPRIDO - Aluno ap.'rFKITRAL
geladeira e Iodos os pertences, R. Barata Ribeiro 99, c| sl. 3 poldlna.  _ 201, Av. Paulo Frontin, 152, ct|v' '
alouns com telefone e_ garagem.|qtJ,( banh., co:., c[e_p. emp. Cha- §ÃÕ CRÍSTÕVÂO - Alugam-se sala, 3 qts., copa e demais de-"" quartos' 

na Rua Fonseca Teles, Pendências, de frente, único an-
]4j *¦ ;dar. Tratar Av. Rio Branco, 114,

14.0. Tel. 42-3300 - Escritórios

Basilio & Cia. Rua Barato Ribeiro,
87, sala 202. Tel. 37-1133.

,ves port. Tratar 32-9400. Creci
413 - Al. 450,00.

ACEITO Sr. idôneo em meu ap. {COPACABANA - Ãlug. np. 505
peq. de luxo de rapa: só, na|_ r. Ronald Carvalho, 250, da
Rua Francisco Otaviano, 55 ap.!fr;n)Ci ] s|,_ ] qt. etc. chaves
302_ou ci_ porteiro. L| ;|a|ador. Tratar íl proprieta-
ALUGÜÉIS7 Fornecemos fiadores j rio_23-0024. _
irrecusáveis par. locação de co- COPACABANA - Aluga-se apar-
sas . apartamentos. Av. N. S. „„,,„, 3 quariM snt,-„ depen-
d. Copacabana, 1017, sala 901 ,ISnr|3. empr8gadcs, aluouel CrS
ALUGA-St apt. 301 na Run Un-1550,00 e taxas. Rua
rata Ribeiro, 402, cj 3 quartos, xo, 17^, ap. 301 —
1 sala, coz., dep. emp. comp!. o porteiro 

v
Chaves no api. 202. Tratar tel.i|- 

'

SÃO CRISTÓVÃO - Alugo quan
tos conjugados grandes, cem di-
reites totais, servem para residir,

Krutman.
TIJUCA

MEIER — Alugo aps. Rua Cacham-
Ibi, 47, sl., qt., sep. b., co:.,
área, 210. sl 2 qt;., banh. cor.,
área 250. Chave np. 303. Trotar
28.1492.

guardar, embalar ou depo
qualquer coisa. Tratar na
Francisco Euqênio, 120
com D. có;;,-..

.SÀO CRISTÓVÃO -Quartos alu- .
ílO.rt Ro-|gam*se ótimos pode lavar e coz.! "JUCÁ

Casal s] filhos deseja

ALUGAM-SE 2 quartos separados,
encerados, direito lavar, cozinhar. MEIER
R. Suo Paulo, 78, Estação Sam- Rua Salvador Pir

paio - 58-8028, Sylvio. Tratar: 14 In, 2 qls., cosinhff,
aa 20 horas. (demais dependência-

CC3UOVIL - R. Amaetinga, 168
sala,

iZONA NORTE

- Aluga-se casa ci 3 t|ts.
ct.f., banh., varanda. NCr$ ....
140.C0 — Fifidor prepr.
HIGIENOPOLIS - Aluga-se ap.

— de quarto e iala, demais depe»-jç|>oi.
Aluga-se a casa-XHI, daMênciai na Rua Rodclfo Galvão,Uq_a

10S, com cs-In." 17 — Bonsucesso. \d\0 a
banheiro e
Ciiflve: p'f.

ALUGA-SE ótima loia, NCrS 70,
em Cordovil — Tel. 480A7B.

ALUGA-SE loia 1Í9-B da Rua
Süo Lui= Gonzaga, com 120 ni2.

ia porta"rla. Tr.it_ir ns
Administradora Ltda. Av.

ranço, 185, gr. 1910/11
HIGIENOPOLIS - Alugo ótlnto Tel. 32-6139 e 42-C051 - CRECI

r I alugar ap. do '..ila e qt - XV. Tratar c! Administra-
ap. de frenle com

52-8684

Alug_.v;f; c ap
Chaves com|na Rua Almir/mie Balteiar n. 349: Rua Aguiar, 42, com quarjo,

|em frente à Quinla. Exige-se de- coz. banh. dePl de emp

pcr.ito.

,a Rua dlacões Haddotk Lobo . transver- pendente, mais quarto grande, R.

sobrado1 sais, alé NCrS 220,00, mais ta. Uclnlo Cardoso, 277, Estação 0.10

| xas. Oferece Tiador propr. ou d.s- Francisco - 58-8028, Sylvio,
conto «m folha. Tel. 25-7488." 

Í02 as

Ch
ves cf relaríor. Tr,it:ir na Rua da

-r-lAlfándeoa, 338-A, l.o 
'andar -

quartos 0;1J99. •¦"1 
ALUGA-SE quarto, cozinha inde-ina casa XV. iratar ci Aciminisira-|!Ínte.0i coniUnto TV Centenárlo|ALUGA.SE |ò,„ f e G, da Av," 'dc,r° 

,S^'- A'' ro'-o,7 l56'!pr«° 230,00 - Tratar telefone:.Pçdr0 „ „{ SSo cVistóvãb, íl
sala 1714. Tel. 52-5917. '34-34C6. <_o „,2 cada. Ver nó local. Tratar
MARECHAL HERMES - Alugo OLARIA - Ap. de frente - 2 na IOCA'- Administradora Ltda.,
apts 102 e 302, Rua Rr. Goncnl-Uf sala, coz., cepa, amplas Av. Rio Branco, 185 - Grs. 1910
ves Lima. 220 cl sala, 2 rits.,de-'
mais dependenciar. Aceito dese.

,_ ifôlha. fiador ou deposite. Ver no
D,as da Cruz, 886. L, . ,._,._ Av Rio Branco, 114,
ALUGO 2 casas de 3 qts., sl„ 14.0. Tel 22-2957 — Escritórios
banh. completo, jardim qu|ntal. |Krutman.

ALÜGA-SE uma casa Rua General
Clarir.do, 745, fundo. Preferência

quem tenha carro. Informações R.

Aluguel NCrS 650,00. ICOPACABANA - Aluqa-se ap.Ls„ r^.c,.-.„.- n,
ALUGUEL?? Resolvo com-flíT mob. com todos pert. ç| 

saleta, 
^O 

«ISTOVAo1- Quartos °--|TeL_2^9805: jku6 
EmMio Meneses, 270. Outra Tr^T^ 7,

dor propriet. com imóveis na rala, quarto sep. coz. e banh. de 9»1""" ?5™tuís Gon'eqa n 658 TIJUCA - Alugamos, excelente 2 qts., sl., c. f. gás, quintal Av. MARECHAL HERMES - Alugo ap.
GB 011 comerciam. - Ru. da frente, quadra da praia. Porto 3. "." 

,7%,° i Cancela Exíae-sêap. Rua Professor Gabizo, 231, Suburbna 7 924-F - Piedade. |202. R. Jurlèri, 114, c. sala, 2

Assembléia n. 45 - sala 902 -Aluguel NCr? 450 ou NCrí ¦<¦> "•¦ ' <°>" (ap. 
102) com 2 qts., sala, -ba- Lmird ,n o nú.r|0. ,a|a irea'I'5'' dema'! dependência». Cha

Telefone 31-0973.. .20.00 diário. Falar com Mario. - 25ESSÜ_Í_ Inheiro compl.', cozinha, dep. em- *li^S,,'Çí,n.nSla.' 
Òuase nô° ™s ap. 101 ou R. Saravatá, 173

APARTAMENTO"^ Salão, r^yjLP™»- TIJUCA - R. COMPRIDO >"'?¦ °a,"0 
TTS^Ji'' * vo Ru ArSt] . 

"?l«i 
à" - Aceito dese. -fl., fiadorp ou depo

tos, dep. empr. gin tidas'COPACABANA - Aluga-se np. "Juv-M "' *•""'"'"" 
|ça;ao. Aluguol NCrS 3o0 m.-.is 

J,; no „J93.A Engenho Nâ. sito. Tratar Av. Rio Branco, 114

ar, peças de frente, vazio, 90 000 :| 2 qts.» sala, Cozinha, banheiro
niatade a vista. Rua Hcr.riciuo;ci armários embutidos, área, —
Dodsworth 83, ap. 701. Tratar:iRufi Barão de Ipanema, 77 ap.
52-3732. |605^
AGORA FIADOR DIRETAMENTE -COPACABANA - Aluga-se ótimo. -. ... ._
A Prazo — Fianças para aluguéisUp. ci 2 qts., qto. empregada, tle-1 Mf-UGA-bt
de-cases, «ps. • lojas, proprietá-lrnais dependências. Ver Av, Prin- ^'_?Pfio c/vários imóveis na GB, co-;L-,»ja Isabel", 186 ap. ^05. P;
mereiant» c/rtf. bancárias. Resol* tetro
vo na hora, garantia absoluta —ICOPACABANA - Ap. de luxo, [ÍOI.
Contrato grátis. Das 9 às 20 hs., l.a locação no 10.° pavimento, XÍÜG/VSE ap
incluslv» sáb. • domingos. Rua'ílua República do Peru. 390 {esq. --t-j. 

" 
jJ

Vi-.c. Pirajá, S72, c/5 - frentejTcnelaros] e| hall, salão com 80 p"  G '
"' r '":_" "4 dormitórios, 2 banhs. so-

501, da Av. N. S. ci;iis c°'- c°na. cozinha, deps.
empregada, garagem. Chaves c|
porteiro e trdtór Av. Rio Bran^

Chaves na portaria. Finde
ALUGO quarfo com móveis, pen-!proprietíírío. Tratar Rua da As-

taxas
vo. Tratar Sr. Jqsò.

ALUGO op. de 1 çit., 1 sa CO-são e água corrente, a casal de sembléia, 11, gr, 503, das 12 às
fino tr.ito. Av. Paulo Frontin,! 17 horas.
467.  

JTIJUCÁ 
— Alugo ótimo qu.irto

Run Alm. Ccckranc, mob. a uma ou dua; pessoqs,__
Si, ap. 208, cj sala, 1. qts., deps. de respeito que trabalhem for.i!AGENCIA ESPECIALIZADA (Crec

20,00 mensais. Chaves ci por- j na Rua Barão de Ubá, 118, c:
,. Tratar Trav. Paço, 23, s[[19.

. .nha r varanda tipo caia. Rua
São Joaquim 332, Cachambi. Tel.
49Õ23Ó.

ITIJUCA - Run Professor Gabizo,
3 qts., sala ãta-|369, aluga-se bom quarlo para

ALUGA-SE
de Copacabana, 851, com 3 qts.,
sala, cozinha e dependências. —
Ver no loca!, tratar na IOCA
Aünirnislfédcra Uda. Av. Rio
Branco, 185 gr. 1910-11. Tels.
32-6139 e 42-0051 - CRECI 1199.
ALUGA-SE pequeno ap. ver nc
local'. Rua Sá Ferreira 228
119.
ALUGO 2 vagas para moças perto
praia com ótimas refeições único

(casal ou f.olteiro.

I TIJUCA — Quarto aluga-se

dep., aluga-se 250 mil - R.le 11 - Tel. 32-6139 e 42-0051 -

Alfredo Barcelos, 374, ap. 203|CSr.CI 1159.
BChaves a<

Pina — Av.
V). sob. Sr.

lado. Trotar
Antenor Navarro,
Chaves 307311.

OLARIA — Aluga-se 1 casa. Rua
André de Azevedo, V.

emb., C| qa^
ragem. Rua' Uruguai, 339_ap. 208.

ALUGA-SE quarto em casa dê fa-JRua Uiuguai, n. 299, pode lava
milia Praça Saens Penha na Rüa o coi. _Ex]_çte-se deposito. ,—
Sorlano de Sousa 143 sobrado a TIJUCA - Quartos alugam-se oti-'ALUGA-SE cesa I sala, 1 qt., cot ,

co 114 14° andar Tel 11^9_7 pessoa quo trabalhe fora, aluguel mo, poc|e lavar e coz. na Rua hanh. Rua Uias at. ouva, o-ii,

-'¦Escrítirtes IKrutman fo.OO. Pede-se reterendas. Barão , cie Mesquita n, 574 - «M 10 - Quintino, NCrS 105,

CCOACABANA - Aluoo ao 203 ALUGA-SE apartamento à Rua Na- prox. a Rua Uruguai. Exige-se tíe-^'- ">.»-io.

- R BaVata Ribeiro,To7^| ,. varro 149-201, com sala,. 2 quar-j pósito ou dese. em folha-

!?., quarto, demais dependências.
Todo mobiliado. Chav?: c' portftl;

e tralar Av. Rio Branco, 114,

OLARIA — Epe Imobiliária Ltda.
aluaa casa Rua Felisbelo Freire
100, c/sala, 2 qts., coz., banh.,
ornnde área, varanda e jardim c

_,  ip. 301 da Rua Felisbelo Fieire
14.». Tel.: 52-1648 - EscritóriosL f, com sa,aj quar(0| banh co,.
Krutman. |e ^refli .Chaves na Rua Leopol-
MARECHAL HERMES - Alugo ap. dina Rego n.° 284. Tralar Av.
204, Rua Piracaia, 118. ci sala. Graça Aranha 416, sala 610 -

quarto, demais dependências. —Tel. 4270Hi_.
Ver no local e tratar Av. Rio I PENHA — Alugo ap. em l.a loca.
Branco, 114, 14.o. Tel. 52-16481 __go ns R- Maragogi, 97, c1 sala,

Escritórios Krutman. o qt;., demais dependências. —
Aceito de:c. fl., fiador ou depósl-
to. Ver no local e tratar Av. Rio
Branco, 114, 14.". Tel.: 42-3300,
Escritórios Krutman.

CASCADURA - Aluga-se loia .
150 m2 — ar»a livre s, crluna à
Av. Suburbana n. 10 108. Inf.
no local — Sr. Agostinho — Al
525,00.
LOJA — Aluga-se uma na Trú-
vessa Etelvino n. 3 — Olaria.

LOJA — Aiuga-se, fa.-.-?e contra
to de 5 anos, grande ponto
comercia! — Ver na Rua Lobo
Júnior, 2070. com o Sr. 

'Castro.

.ndica casas e aps. a partir de
70, 90, 100, 120, 150, 200 (Co- _
missão 20). Nao cobia nada adi-MADUREIRA - Aluno ap. 102.

antado. Recados p| 46-8855 ate Av. AMn. Edgar Romero. 608, c.

as 21 hs. Tratar R. Mig. Couto, sala, 2 qls.. demais deps. Trator

27 4.o and. (7,30 às 18 hs.) - Av. Suburbana, 10 574. Tel. ...

Territorial Amazonas (Creci 743)42-3300 - Escritórios Krutman.

Sr. Alonso. .(MARECHAL HERMES - alugo
grande loia e_ 4 sa

inquilino. Ministro Viveiros dc COPACABANA - Alugo ep. 5
Castre 71 ap. 503. Rua Baro,a Ribeiro, 577 c| so

14.0 and. Tel. 42-3300 e 22-2957
— Escritórios Krutman

102

ALUGO pequeno quarto de fun-ta, qts., sala conj., banh. compl.,
d: s com roupas a 1 rapaz. 100,00( kitch., de -frente. Chaves c< por-
Rua Republica do Peru 327 ap. teiro e tratar na Av. Rio Bran-¦ ' - co, 

114, 14.0 ant|iir, Tel. ....
52.16*18 - Escritórios Krutman.

302 - Tel. 57-0072 e 36-5309.
A DUAS SENHORAS dist. q." tr.
"f. alugo quarto fr. mob. colchão
anaton. 70,00 cacin. Bom amb.
Av. Copacabana, 583 ap. 608.

ALUGO ótimo" êp. 212 — Av.
N. S. Copncr.bfina 945. Chave:
com o porteiro. Trator R. Al-
fredo Dolabela Portela 47 c/2._
APAR"TAAAENTO"S - Preciso" mo-
failiodos para temporada curta cu
'longa p/ atender meus cliente;.
Viana — Ronald de Carvalho, 2òó,
902 i- Tel. 37-5037.
ALUGAM-SE aps. todos tamanhos
mobiliados p/ temporada curta
e longa. Viana — Ronald de Car-
valho, 266/902 - Tel. 37-5037^
ALUGO ap. erande de frente a
tr&s rapazes que trabalhem fo-
ra. Ambiente familiar. R. Duvi-
vier,. 28, ap. 10 - NCr$ 60,00
cada.  
ALUGA-SE a moças do comércio
2 vacas a 55,00 cada. Rua Dias
do Rçjcha, 27, 4.o andar, ap. 55,
Copac.'

COPACABANA - Junto ao mar,
tem., ou cont., bem mob., fren
te, sala, 3 qts., dep. emp., base
600. Outro saio 2 qts., 450. Tel.
27-0239.
COPACABANA" - Aluga-se apto.
conjugado, Av. Prado Júnior, n.
135, apto. 521. Chaves com o
ncrleiro.

demais dependências. VerhjJUCA - Alüga-so magnífico
tratar no local.  ap. 803 da Rua General Roca,

ALUGO R. São Fco. Xavier 357 916, c[ 2 qls., 1 sala, cozinho,
E01. Sal., quarto sep., c. e banheiro completo, área c| tan-

banheiro — NCr$ 250,00 mais que e dep. de empregada. Cha-
taxas. — Tratar tel 52-1350 -ives c| porteiro e telefonar para
Rubem. 152-5008. União Imobiliária Lido.

CRECI J-301, Ferreira 814.ALUGO ap. na Rua Maia Lncer-
da n." 36 — 302, com sala, 1
quarto, coz., bõnli e área com
Ianque — NCrS 250,00 — Telefone
27-8260.
ALUGO quarto para casal, ol
moças, pode lavar e cozinhar, far
tura de água. Rua Gonçalves 33,
ern frente ao túnel Laranjeiras
Catumbi. Tel. 45-4048.

COBERTURA -- Av. N. S. Co-
pacobcnÊ, 647 - Solas C-03, e
C-04, cl terraço de 240 m2. Alu-
cja-se tcd'. o cenjunto cu duas

dur.:. Chaves na Portaria com
Sr. Fijju-ircdo. Tratar na Run
México, n. 11.1, - Sola 807. -
Tel. 32-3431.

ALUGAM-SE 2 qts., a casal sem
filhos ou rapazes. Rua Macedo

sala e garagem. R. Tomás Coe-jRio'Branco, 156, sala 1714. Tel. Braga_ 65 ^_Abol_içõo.
lho, 34, ap. 107, Tijuca - Cho-152-5917. ALUGA-SE por 10O cruzeiros no-
ves com porleiro. Tratar fone 

|-fjJUCA  Aluqo ap. 106, Rua vos só desconto em folha boa

Dr. Satamini, 236 c. qrande sa-!22-0256

ALUGA-SE ap. Z. Sul - Trata
R. filio. Couto, 27, 4.° and
(7,30 às 18 hs.) - Territorial
Amazonas — Creci 743. Comissão:
20,00 mais 1 més depósito. Não
exige fiador, não cobra nada, *.-,?. ¦ i
adiantado - 32-5855, 23-3042 ouiDESE?A- •>!>" s-eu -a.P' "
46-8855 (Sr. Alonso).

ALUGA-SE 1 quarto a casal ou
2 moças, fino tratamento, com
reíeicõas. R. Andrade Neves —
Tiiuca - Tel. 38-8134.

COPACABANA - Ap. 2 qts., so-
Ia, moveis, TV, gel. sinteco, 7.°
andar, aluga-se p| uma tempo-
rada NCr$ 390, Siq. Campos 164.

COPACABANA - P. 4 - Alugo
na R. Raimundo Correia, 68, ap.
201, de frente, ót. conj. cj d"
sao ao meio, b. e coz., mesmo.
Al. 250,00 e taxas. Ch. c| port
Trotar tel: 52-5137, cj propr.
COPACABANA - Garagem. Alu
ga-se vaga. Barão de Ipanema -
Tratar telefone: 36-4713.

ALUGO ap., sala, quarto, cozi-
nha, • área. Rua Venâncio Ri-
beiro, 445, ap. 103 - Tratar e
ver no Iccal. ^^ ^^
ALUGA-SE apartamento térreo,
com 2 quarlos, NCrí 230,00. De-
fronte h estação do Encantado.
Trator com Cardoso — 29-6954.

TIJUCA
tos, sala etc
ta, 424

ÀLUGÚÉL, fiadores. Não peco U.
Aluga-se ap. 2 quar-|vore3, fornecemos os melhores e

; comerciais
em Ia. locação, na Rua Jarina,
38 (em frente estação), excelente
ponto comercial. Ver no local e
trotar Av. Rio Branco, 114, 14."
Tel. 42-3300 - Escritórios Krut-
man. .
MADUREIRA - Aluqo op. 304",
Rua Mario Freitas, 110. cl sola,
2 qts., demais deps. Ver no lo-
cal e trator Av. Rio Branco, 114,
14.0. Tel. 22-2957 - Escrilórios
Krutman.  

OLARIA - Alugam-se em Ia. Ic
cação os boxes 79 e 91, da ?..
Ttfr. Pimentel 140. Tratar c/AD-
MINISTRADORA SION. Av. Rio

ronco 156, sola 1714. Telefone:
2L59_[7.

PASSA-SE contrato de uma loja
o, ótimo ponto para qualquer

ramo. Tratar Rua Conde cie Bon-
, 507 - loia E - Tiiuca.

PENHA CIRCULAR - Alugo-se ap.
103 da Rua Eng. Franceiíno Mo-
ta, 229, de dois quartos, sala e
dependências. Ver no local. Cha-
ves n^ ap. 102. Tratar na Av,
Pres. Vargas, 542, s| 1612. Te
lefone 43-3113.

Rua Barão Mesqui-|irrecusáveis. Rua
n. 91, sala 402.

Lucídio Lago

TIJUCA - Alugam-se os aps. 209
e 210 rio R. Der-oito de Outubro
328, com sala, 2 qts., cozinha,
banh. em côr, dep. completa de
empregada. Chaves c| porteiro.
Tratar c| Administradora Sion. Av.

ALUGA-SE ap. 3 quartos, grande I pregada. Chaves ap. 102. Tra-
R. Tomás Cce-!üio Branco, 156, sala 1714. Tel.

ALUGUEL, fiodores. Não peça fo-
vores. Fornecemos os melhores e
irrecusáveis. Rua Amaro Cavai-
cónti n. 37, s| 5, esq. Dios da
Cruz.

Fonseca.,

ALUGA-SE 1 ap. 3 qts., 1 sl. c/"ust., 
sancas, banh., cop., coz.

i óleo, dtíp. área. R. Cotingo,
51, choves 202. 38-5138 - NCrí
350,00.
ALUGO ap. 313 de quarto e sa-
Io conjugados, banheiro e kitch.
na R. General Roca n. 440 —
P. S. Pena.

a, amplo quarto, deps. cie em-
pregada. - Chaves c! porteiro e
trator Av. Rio Branco, 114, 14.°.
Tel. 52-1648 - Escritórios Krut-
man.
TÍJUCA - Alugo ap. 402^, Rua
Andrade Neves, 293, cl sala, 2
qts., deps. compl. empregada
etc. Ver- no local e tratar Av,
Rio Branco, 114, 14.0. Tel.: ..
42-3300 — Escritórios Krutman.

Rua Perdigão Molheiros,
casa 3. Esta rua começa no

438 do Estrada do Portela em
Madureira.
ALUGO ap. 3 quortos, 2 solos _e
dep. completas, ótima vista, não
falta água. Rua Getúlio, 350,

p 402, Méier — Fone 49-5236.

DIVERSOS

ALUGA-SE - Inqó - Ruo Pre-
sidente Pedreira, loia c| 500 m2.
Informações, Tel. 21314.

RAMOS — Alugo casa sinteco 4
quartos, sala, 2 varandas, cozinha,
copo, armários embutidos e la-
vanderia, dependência de empre-
qsdo. Tel. 30-4646 dos 2 às ..5
horas.
RAMOS — Aluga-w um sobrado
com sala, 2 quartos, corinha. Rua
Dr. Noguchl, 187 ap. 202. .CENTRO
RAMOS — Alugo casa em l.a lo-
cação c| sala, quarto, grande
Area, varanda, entr. independen-

demais dependências na Rua

LOJA EM DUQUE DE CAXIAS -

Passasse uma ótima loja — Av.
D. de Caxias, 92 — Trator pelo
tel. 323772.

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS

MARECHAL HERMES - Aluqo
ap. l.a locação, na Rui Maça-
nele, 397 cl sala, 2 nts., demais
dependências, Aceito dese, fl.,
fiador ou depósito. Ver no local

tratar Av. Rio Branco, 114, .-.
14.o. Tel. 52-1648 - Escritórios Conselheiro Paulino, 287. Chaves

Krutman 'B0 'a°0 c' Sr' Manqabeirn. Jra-——itar Av. Rio Branco, 114, 14.°.
Aluga-se ap. tipo çuau^ 42-3300MEIER

térreo, solo, 2 qts. e dep. Rua
Copitão Resende, 206 cosa X -

Chaves no ap. 202.

VU-II-R

Escritórios Krut-

Alugo casa de sala,
quarto, cozinha, banheiro. 160,C0.
R. Comorista Méier, 230-F. Tratar
tel. 49-0127 — Sr. Abel,

MESQUITA - Alugo casa, qt-,
banh,

VILA JARDIM DA PENHA - Alu-
gam-se dois apartamentos. Tratar
na Rua Tejupó, 705. ^^

ALUGO à Rua do Rosário, 28,
l.o andar. Seis salas, iuntas cu
separadas, com dep. ótimas para

e rípresent.
Chaves no locol c| Sr. Dios -

Tratar tel. 42-0337 - Drs. Jorge
cu Rubens.

ALUGO sala, saleta frente, água
corrente. Ruo Alsindo Guanaba-
ra, 17. Alug. 110 - Chave port.

—157-7261.
ap. ¦--

ALUGO 1 quarto e vaga tudo
obiliado em casa familia a .ra-

paz ou moça que trabalhe fora.
Ãv. Paulo de Frontin/ 172.

ALUGO na R. General Reco, 400 fijucA - S. Pena - Vagos rapa
c/ 13, ap. 201, coniugado, pode 2„ e mô„; educados, amb, 

'

TUUCA — Aluoa-se apartamento
com sala, quarto, cozinha e de-
pendências na Rua Uruguai, 380,
ap. 807, Bloco C. Chaves com
o porteiro, Sr. José, Tratar Tel.
47-5886.

XLÜGA-SE uma casa R. Pirai n.°
218, Marechal Hermes. Desconto
folha. _.

ALUGA-SE ap. 502 R. 24 de Maio
591 — Ia. habitação.

ALUGO — Copa, Posto 6, quarto
pequeno dc frente a 1 rapaz',
com roupa de cama, 90 mil. Tel.
47-9643 — Copacabana. 

COPACABANA —, Praça Serzedeld
Correia. Alugamos, Ãv. Copaca-
cabana, 534, ap. 907, pj residen-
cin oü comércio, c] sl,, e qt. íe-
parados, ¦ cozinha com lugar go-
ladeira. Chaves porteiro. Tratar
CIVIA - Travesso 

'Ouvidor, 
17

- 52-8166.

ALUGA-SE ap. sala e quarto se*
parado, cozinha, área c/ tanque,
W.C. de empregada a poucos
passos da praia. Rua Almirante
Gonçalves, 29, ap. 604 — Cha
ves cj perteiro. Tratar pe!o tele
fone 36-2548, depois das 8h da
noite. D. Ita.
ATLÂNTICA - Ap. 501 da Av.
n.o 746 c| 2 qts., li., coz., banh.,
dep. »mp., garag., tel, geladeira,
dormitório. Msrc. visit* 23-8688
CRECI 558 - Jorso.

separar, :alc, quarto, boa cozi-
nha, WC, área c/ tanque por
180,00.
ÃLÜGO 1 quarto p/ moças que
trabalhem fora cu rapazes — R.
Maria Amália, 287 — Tijuca.

tem-
porada? Temos Inquilinos ido*
neos. Av. N. 5. da Copacaba*
na n. 374, sala 304. T.l
37.9358. IÀLÜGA-SE casa 2 quartos, saia,
FIADÒR7? Fai.nd.lro proprietário «zinha; banheiro, garagem. Rua

GB, irrecusável. Av. N. S. de!Fa!ct n.o 562 - Itapiru.
Copacab., 819, sj 602 • Visconde
Piraiá, 455, s/604. Tels.: 23-2232
- 27-6477.
FIADOR — Proprotarios • comer
eianto Irrecusáveis pan casa:

ALUGA-SE caso quarto, sala, co-
zinha, área. Rua Eliseu Viiconf
77 cl 27 - Itapiro.

apartamento • lojas. Temos com
varies Imóveis. Solução 24 horas.[conde' Bonfi
Av. 13 de Maio, 47, sala 1 603.'
{dai 6 às 18,30 horas).
FERrÃS~Pôs"to_4~l72" ofereço 1 íi.
ap. conf. c/ tel., perto de tudo

de praia, a pessoas finas com
referências. 36-4989.

ALUGAM-SE aps. 2 qts. sola,
1 qt. e saia e lojas. Tratar com
Zagha, bloco 8 c/ 02 Rua

" ' 
831.

ÃLUGA-SE quarlo, counha a <a-
sal som filhos. Av. Suburbrna
n. 6334 — Abolição
ABOLIÇÃO - Aluga-se salão 5 x
4 cimentado, frente, Rua Olivei-

>. Andrade n. 28? - Serve para"i 
pequena oficina, ataÜcr etc. —

'jlem area de lado.

,^ArX^^L^i^!U665;ci!ÃLUGrõü-yENÕÍ - Jun. ou
isola 2 qts., 2 área,, varanda, separado edifício Rio Magazine.
•banh. compl. em cCres. corredor, R"a da Lapa n£ 180 2 baif

gua e iui., , frant_. de ¦ luxe MCr$ 18000. mas sala, n." B0-..BUJ — ia.
Perto da Estação Rua Manuell^rnS local e tratar Av Rio catão com 95m2 coda sola com
Pereira Reis n.° 367^ Branco, 114, 14.°. Tel. 22-2957 banheiro e sanitários próprio,

— Escritórios Krutnian.

VIGÁRIO. GERAL "
sa II, da R

MEIER - Ap. 304 - R. Cônego
Tobias, 158, 3 q. s. entrada ser-
viço e social. NCrS 250,00^ e ta-
xas, fiador, porteiro atrás do
Shopping Center. Tel. 36-1873 e
527498,
ÓSVAÍÒO CRUZ - Alugam-s. 2

A!u:ie-se a ca-
Valentim Magalhães,

I apartamentos, um d. quarto, aa-Rio Branco, 156, sola 1714. Tel
Ia, banh.iro . ir.a, outro d. 2| 52-5917.
quartos, sala, banheiro, dese. em

Tel. 52-0751.

ALUGA-SE solo c/ telefone -

Carmo 6 .1 1207. Ver pela ma-

79-P, com saio, 2 qts., corinho.lnhõ c/ Sr. Wilson - Tel. 31-0919

banheir-T sinteco nas dependên-ol. NCrS 220,00 c/ 3 me... de

cias. Chaves p'f. no 101. Tra- depèslto, podendo facilitar,

tar cí Admini.-tradora Sicn. Av '

folha. Trator na Rua Cacond., >» AUXILIAR"è RIO DOURO
— Bento Ribeiro.

ALUGA-SE bom ap. frenle, iun
to Av. Rio Bco. R. Alcântara
Machado, 3o, ap. 203 - Chave
204 — Escritório, consultório a
comércio - NCrS 200,00 - D-
talhes 52-1985. - Alice.

goresamente Familiar, móveis
lefone, pj ref., cj sinteco. 34-5267..

TÍJÜCÃ^T Aluga-se ap. tlpovcasiil*1tN(;A01 ,
primeira locação na Rua Morais «Ç"»*?' í°.m 

"'"' qü"'°' ',"'"

e Silvo, 115. próximo ao Colé-inh"' banheiro .araa com tal.-

qlo Militar. Tratar Predial ¦ Imó-i'"*- *V "'.._[' 
?"1* NCS- 

'

veis. Av. Rio Bronco n.° 243.  «»«!£» " AluSu'1 d« NC'S •'¦

USINA — Alugnm-sc qtos. sal.

OSVALDO CRUZ — Praça Jaguo-IALUGA-SE uma cosa com dois
ré — Aluga-se ap. 2 qts., sl., CC2. iqusrfos, sais, Área, frente, fundos,
banh. completo, .área, na R. Avi- Travessa Muritiapina, n.° 86 F
oncari 144, ap. 201. Trator Av. Vicente Carvalho - Rio D'Ouro- ' 

49.6400Alugo casa no En-jSuburbana 7 240. Tel
ca*

e vagas para residência ou co-
mércio — Livramento, 107 e Con-
de de Bonfim, 1393.

ANDARAÍ - GRAJAÚ -
VILA ISABEL
ALUGA-SE casa tipo ap. sl., qt.,
cozinha, banheiro com persianos,
sinteco. Aluguel 180 — Não tem
taxas. R. Leopoldino Bastos 96
Ç/4, perto do Cine Sta. Alice.

MUDANÇAS STAR - Lo-

A PRAZO - FIANÇAS - Pactue
como puder, fiador cj vários imo-
veis na GB, esmerciante cí refs.
bancaiías, garantia absoluta. Ro
r.olvo na hora, contrato grátis, na,-- . ,
Rua Visccnde d. Piraü n. 572|A^ÇA-SE, 1 quarto p/ moço que

5 - Frontt a TV Excel 
'

ilsior de "atalhe fora.
sib. ,jre.a, 38-4227.

Rua Pontes Cor-

!AIUGA-SE quarto a casal que tra-
.9 às 70 horas, inclusive

cais e interestaduais —Idomingos
FIADOR - Aluguel? - Resolvo c1b.al"? for» °,u pe:soa so c/ reie-

.fiador propriet. cem Imóveis K.kS"ci"- J",6r ^,ua 
S="JS lu,za'

22-9264 e 49-8509 - sb ou om.rci.nt. - Rua d.:3l0___|p__J_9_l_-_T_J_^.'-acan_a- .

12,00 a hora. Tels.: . ..
22-9264 e
Dia e noite. i Assembléia n. 45

I T.l.fon. 31-0973.
sala 902 \LUC-A-?E quarto cem depósito.

R. Dna. Maria, 14, Vila Isabel

ALUGA-SE uma casa com 3 qtos.,
2 salas, coz., copa., uma grde.
irea, varanda, frenle de rua. Rua
Goiás, 1 450, Cascadura.
ALUOUEL? FIADOR? Forneçamos
fiador irrecusável. Solução imedia-
ta. Informações a qualquer hora
p.lo telefone 49-5547.
ALUGA-SE qt. coz. tannue ind.
R. Goiás 322, fundos. Re. Est.
Enconlodo, 100,00 - sras. ou ca-
sal s/ filhos.

ALUCA-3E - Subúrbios - Casas
OLINDA - Aluçjo cosa c/quarto,;„ >pt, _ piir|ir rie 70, 90, 1C0,
cozinha, banheiro. NCrJ 45,00. | )30, 150, 20?. NSo e::ige-se fia-
Tratar Av.: João Pessoa 275. ,c|or _ 32.S8J5, 23-3042, 46-8855,

Alugam-se 2 casas.íl més depósito móis 20,00 dl
comissão — Territorial Amazonas
Creci 743 - R. Min. Couto, 27,
4.o and. (7,30 às 18 hs.).

PIEDADE
Rua Amália, 221 fundos.

PÍÊÕÃDE Aluga-íe cômodos a
senhoras ou moços. R. Cardoso
Quintão, 188.
QUINTINO - Alugo 2 cosas 2
quartos, 1 sala, cozinha, banhei*
ro e quintal. 157,50 cod». Rua
Lemos Brito, 7BJL ^__

ALUGA-SE salão, coz. tanque ind
Av. Mal. Rondon, 757, fie. -
140,00, fte. Est. S. Fco. Xavier
Taxas inclusaí.
BENTO RIBEIRO - Alusie-se NCrS
120,00 casa de sala e quarto e
MCrS 80.CO só sala. Ver na Ruo
Gaconde 63. Tratar com Sr. Simões
Faria na Rua Alc!ndo -Guanabara
17, s| 610, tel.: 42-7290.

-15

QUARTO grande de fundos, in>
dependente, alugo, pede lavar,
cozinha. Rua Estevão Silva, 292,

q. Rua Honório — Cachambi.

AGENCIA ESPECIALIZADA (Creci
indica cosas e aps. a partir de
70, 90, 120, 160, 200. Comissão
20. (Não cobra nada adiantado^
Recados p] 46-8855 até as 21 hs
Trotar R. Mig. Couto, 27, 4.0
and. (7,30 às 18 hs.) - Territç
rial Amazonas — Creci 743 — Sr.
Alonso.

/-
ALUGA-SE uma sala com san
lírio e janela para r-jd. /•'•
13 de Maio n.° 13, 4.° andar
— Lomba. ^__
ÃLUGÃM-SE salas com telefone
para cemórtio e pequenas indús-
trias. Ver e tratar na Av. Gomes
Fr.ire, 762. Tel. 43-6711.

CENTRO" - AÍugã-s. uma sala -

sorve para escritório — oficina
de radio, corte e costura e ou-
tros negócios — Rua Santana n.
96 — Sobrado.
cFNTRO - AÍuga-se com o por-
teiro a sala 408 da Rua Mexi-
co, 111.

ALUGA-SE unia casa c/ ti.
b. c/ duas var.

qt.
QUINTINO — Cosa, alugo sala c'-_oz. e b. c/ duas vor. e um
quarto grandes, 120 mil, fiador|qj# índept. c/ grande quintal. Ver
— Rua Manuel Murtinho 74, ca-
!L_3i- c_!__"vií_..c' J___-T?i--13..'-41??.-
ROCHA — AÍugo . ótima cosa 2
qts., sl., coz., bsnh. compl. e
dep. amor., área. NCrí 300 -

Rua Ana Guimarães, 2à c] 3. —

Chaves c| 16 - Tel. 37-3782 ou
28-3206.

CENTRO - Aluga-se uma sala
independente ou vagas para r

pozes ou moças. Trot.ir Av. Pre
dente Vargas, 529, sala 1303 ou

pejo_fone_23-2708. ^
CENTRO - Alugo saia cl telè
fone - R. MayrlnK Veig>, 11.. -

sl 204 — Chaves porteiro.' Tratratar na Rua Raimundo Ceia
n. 47, aluguel d- NCrS 150, fia., ,
dor ou dese. em folha, em \\.[\_.}._-J.0._JÜ
Inhaúma (GB). I CINELANDIA - Alugam-se Ires

tala* grandes de frente — Ver
ALUGO coso 2 q. sela, COíinha,  „...._-- __:

quintal fechado c/ entrada Para tratar na Av. Rio Branco n 357

íutomével, Estrada dc Saoè, 623 sala 1 4M, da. 15 .s 18 horas
- Des 9 às 11 - R. Miranda. I- T.l, 32-3794.

PAGAMENTOS — Com o 5." dia úiil da tabela
da Diretoria da Despesa Pública vão ser hoje re-
metidos os livros de pagamentos de pensionista.-:
do mês de oulubro corrente, a saber: PensSo mi-
litar da Aeronáutica., 7 401; pensões civis da Acre-
liDlltica, 7 tíO; do Ministério da Justiça (pensões
militares) 7 520 a 7 524; da Guarda Civil, 7 535.
cio Congresso Nacional 7 540; do Ministério da
Agricultura, 7 001 e 7 602; do MEC 7 701 a 7 70:i:
do Ministério do Trabalho. 7 801; do Tribunal dt-
Comas. íl 520 e pensões civis do Ministério dr.
Justiça, livros 7 501 a 7 503. '' ' A Secretaria dc
Finanças do Governo da GB informa que ini-
ciará nu segunda-feira, dia fi de novembro, o pa-
gamento dos vencimentos de outubro dos ser-
vidores tio Estado. ' O Ministério da Marinhti
informo que, desde ontem. íi Diretoria de Inten-
dência está pagando vencimentos e pensões dos
inativos e pensionistas. * A Caixa Econômica
paça heje, em suas 39 agências, aos pensionistas
militares da Guerra e meio soldo, do Tesouro
Nacional. '"¦"* O Banco do Eslado da Guanabara
credita hoie os vencimentos de outubro da Se- ..
cretaria do Ministério do Exército; da Petrobrás
(Reduo. e Fabor) e os pensionistas da DDP do
4." dia. • "' Serão .pagos, hoje. quarta-feira, nas
Agências e Postos do INPS no Estado da Guana-
bara. os seguintes auxílios e benefícios corres-
pondentes ao ex-IAPC: Agencio 3 — Praça da
Bandeira — R. Joaquim Palhares. 357 — Abonos.
Aposentadorias jornalística e ordinária. ex-Com- .
batente. Aposentadoria especial c por Tempo dc
serviço: atrasados: das OhSOm às 12h30m. — Agên-
cia 5 — Madureira — Rua Carvalho de Sousa. 245

Aposentadoria por invalidez, Art. 52 e Lei
1 IO:.. Auxílio doença: atrasados, das Í)li30m ás .
121i30m. — Agência 5 — Rua Nicarágua 581 —
Penha — Aposentadorias Tempo de serviço e
ordinária, Especial. Lei 1 1G2. Art. 52 e Abonos.
Aposentadoria por invalidez e Auxílio doença:
atrasados, das ü às 12 horas.
VACINAÇÃO — O Superintendente de Saúde Pú-
blica. da Secretaria de Saúde da Guanabara de-
terminou a suspensão do funcionamento dos Cen-
tros Médico-Sanitúrios aos domingos e feriados.
A medida que vinha sendo adotada em caráter
extraordinário para facilitar àqueles que não dis-
põem dc tempo nes dia' úteis para se vacinar
foi suspensa porque a procura era muito peque-
na, não justificando sua manutenção. A Superin- .
tendência de Saúde Pública comunica ainda que

horário de 8 às 16 horas, nos dias úteis, e de
8 às 11 horas, aos sábados, continua em vigor,
aproveitando a oportunidade para renovar seu
apelo a todos que ainda não sc vacinaram contra
a varíola, para que o façam com a maior brevi-
dade, como único meio de evitar aquele mal.
VISITA — Para uma apresentação de músicas
folclóricas com as quais defenderam seu país no

Festival Latino-Americano da Canção Univer-
íitiiria. realizado em Santiago este mês, estivaram
esta manhã na PUC os integrantes do Coral La
Est.udantina Margarida de Escócia formado por
dezessete moças que estão fazendo, iniciação uni-
versitária e conquistaram o segundo prêmio do
certame.
LUZ — Para serviços de manutenção e ampliação
na ride de distribuição de energia elétrica e se-_ -.,
gurança do pessoal que realiza esse serviço, tor-
na-se indispensável interrompei-, amanhã, quin-
ta-feira, o fornecimento de eletricidade nos sc-
tzuintes logradouros: ZONA SUL — Na Barra da.
Tijiíca, entre 0 e 17 horas. Ruas Engenheiro Ne-
ves da Rocha. Luís Capriglioni. Dom Eosalvo da
Costa Rego, Engenheiro Egberto Magalhães. Mi-
nistro Valdemar Falcão, Desembargador Satll cie
Gusmão, Filadelfo de Azevedo. Engenheiro Pires
do Rio. Moacir Tonelon. Comissário Campos Gay.
Engenheiro Fonseca Costa. Alberto Nieniéier, As-
menon Magalhães, Arquiteto Milton Roberto,
Professor Dulcidio Pçr-sira, Engenheiro Dantrs.
Miranda Rosa, Itália. Fausto, Mário Porto, Sérgio
de Carvalho, Francisco Leal. Figueira de Almeida
e Comendador Soares cie Pina; Estradas da Bar-
ra. da Tiiuca, das Fumas e Itapurú; Avenida Fi-
ladelfo Magalhães; Praça Fonseca Hermes. Nu
Gávea, entre fih30m e 17 horas. Ruas Capuri e
Golfe Clube: Estrada da Gávea; Avenida Jpime .;
Silvado c Nieméier; Praça Comandante Celso .-¦¦
Pestana. SUBÚRBIOS DA CENTRAL — Em 3a-
caretieguá. entre 8 e 10 horas. Ruas Pinto Teles.
Jerônlmo Pinto. Traíra, Guarapes, Capitão Me-' '

nésès, Major Ribeiro, Pereira Frazâo, Quiririm,
Francisco, Ipres. Dagmar da Fonseca, Coman-
dante Simeão, Mário, Anália Franco. Bruges, Na-
mur Ravasco de Andrade, Luis Beltrão, das Ro-
i-as, das Tulipas, Imbituba, Sabino Barroso, Eva-
risto de Morais. Sargento de Meneses, dos Jas- .
mins, das Verbenas. Camaratuba, Dãlias, Itaete,
Coema. Jabotiana, Lageado, Apeiba. Jace, Jagua-
rema, Urucuia, Boré. Inhamuns, Tejo. Torotoma,,_
Guaranásia, Aricanga. Baguari. Gabitaça, Gra-
piuna. Cairucu, .Tambeiro. Gastão da Cunha Pe-
ciro Moacir. Púirendaba. F. I, G, H, D, C. N, M. .
L e J; Travessa Pinto Teles; Avenida Marechal ._
Rangei; Estrada Intendente .Magalhães; Praça, ;?¦
Saidui. Entre 11 e 16 horas, Estradas do Capão, ¦

do Jacarepagua e do: Carimbu. Em Marechal Hei-
nes entre 11 o 16'horas, Ruas João Vicente. Xa-
vier' Curado. Engenheiro Assis Ribeiro, Engenhei-
ro Emílio Bougart, Regente Lima e Silva, Ale- -

xandre Gasparone. A. Thompson da Mota. Ca- -

pitão Rubens, Coronel Laurênlo Lago Brigadeiro. ,,
Delamare, 28 de Setembro, Professor Carlos Cha- ,,,
-as e Coronel Magalhães de Almeida; Avenidas
General Osvaldo Cordeiro de Faria e João Bl-
beiro. Em AncUietà, enire 11 e li horas Ruas
Curuê. Adalberto Tanajura. Leopoldina Borges, .
Ernesto Vieira. Itatiaia, Zaniin. Arnaldo Mui - .

nelli, Moura Rolim. Natalina Teixeira. Clara Boi-

ges e Romário Munis. Del Castilho, entre 6 e
17 horas. Ruas A. B. C. D; Estrada Velha da

Pavuna, ESTADO DO RIO - Em Sao João e

Merili. entre fi e 17 horas. Ruas Havaiana, Pa-

namense, Honduras, da Divisa, do Acesso e do

Limite.
MEDICINA - Hoje. às 18 horas no InsUtuto .

Anatômico Benjamim Batista, a Rua Fiei w ..
neco 94, a sessão ordinária do corrente mes,, com -

Lse^te ordem d, dia: Temas de Atotogao,
Anatômicos e Anatomopatologicos - Sei íe i»t>^ .,.
Badiocefalomctria - rí"\tl:line""-.-oi Batista 

'<

Desenvolvimento do Canto - Pl°Í0"°llr^"S( 
„ „

Neto- Fundamentos Anatômicos da Cirurgia o

iTrelèr Pélvico - Professor Severino Fonseca da
Silva Júnòr"" Esrão convidados todos os me- ...
?SS hite^sados, para a reunião ordinária^ qu
será realizada em conjunto cc-tn a H J«na« ^
Médica do Hospital do.s Comerciallos %fu0a8Al>s -r
tónin Parreii-as 07 — Ipanema, no dia 28. as ,

tívòm a aa B - Mesa Redonda sobre Sm-
d ene Pós^iombótica. tendo como moderador
o Dr. Edmar da Fontoura Lopes Junior e paru- •

oiDMites os Drs. Luis Guilherme Viana, R. U

Mava. Fernando Duque. Sidnei Arruda .He en o

Couü ho. Caries José de Brito. Nieolau Manfredi^ -
e Haroldo Jacques. •« A Sociedade Brasileira de- -

Dermatologia, com a colaboração ao Deporta- - _
mento Autônomo dé Turismo de Juiz de Fora, ;¦
concluiu os preparativos para a XXIV Reunião ..
dos Dmnatü-Sifilógrafos Brasileiros, que vao se»..-,
concentrar no município mineiro, a partir do dia/ _
26 próximo, atá dia 20. *<" Terapêutica Moderna
em Ottalmclogia,. será o tema apresentado pelo •_.
Dr. Dirceu Davi, dia 2(S, às 13 horas, em sua sede,; '.

ria Rua Senador Dantas. 61. 3.» andar. *** Foi
eleita e empossada a nova diretoria da Sociedade ,.
de Otorrinolaringologia. der Rio de Janeiro para o ¦

periedo 1967-88, presidida pelo Dr: Afránio Ga- •
delha.
ESPEG — Concurso de Professor de Ensino Mé-, "£

dio, da disciplina de Maquinas Elétricas — a
prova escrita especializada será realizada no dia -
7 de novembro, às 10 horas, na ESPEG. Os can-
didatos deverão comparecer com 30 minutos de
antecedência, munidos de cartão de inscrição, do- ' ¦-.
cumento de identidade, caneta-tinteiro ou esíero- .
gráfica ttinta azul ou preta) ou lápis-tinta, com-
passo, par de esquadros, régua graduada, trans- :¦
íeridor, lápis preto e borracha. •** Na ESPEG -.
serão abertas brevemente inscrições para provi-,
inento de .cargos de. Fiscal de Rendas para a Se-
cretaria de Finanças do Estado da Guanabara. -
Concurso será aberto para preenchimento de 78 ,
vágaS. Candidatos de ambos os sexos poderão
inscrever-se. A idade máxima será a de 36 anos
incompletos na data da abertura das inscrições. ¦ *

MUSICA — De segunda a sexta-feira a Rádic „
Ministério da Educação transmite de meio-dia, •
às 13h30m Concérlo ao Meio-Dia, um programa *

com grandes compositores e grandes intérpretes.,:
Na audição de hoje: Sinfonia cm Lá iMenor. de •••
Torelli: Concerto cm Dó Maior, para Harpa c •

Orquestra, dí Boildieu: Sintonia ew «c Siator, ,
N.° 1, de Gottnod, e Suites ns. 1 e 2 da opera C.ir- , ¦
meu, de Bizct.
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Cruzadas
CARLOS DA SILVA
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HORIZONTAIS — 1 — transmitir por delegação;
incumbir (Lat. delegarei; 7 — agora; !) — en-
cabular; criar cabelo novo: 10 — trabalham; ope-
ram; 11 — drama de Sbakespeare e uma cias
suas obras-primas (1604); 14 — pessoa que trata
de Terntologia (ciência biológica que trata dos
defeitos do conformação c monstruosidade dos
seres vivos); 17 — ápice (APE); 18 — terminam;
lindam; 19 — movimento completo de uma roda;
21 — conjunto cie camas num só eoir.panin.en-
to (pl.); 24 — ruim; 25 — trunfo: 2(i — toda-
via; portanto; 27 — segurar; empunhar; 28 —
oferece; 29 — sozinho.

VERTICAIS — 1 — fazer delação de; denun-
ciar: 2 — língua de fogo; chama alta; 3 — re-
petição: 4 — conjunto de garotos (pl.); 5 — pôr
batoque em; 6 — .substância amarelada, dc for-
mação anormal, que aparece nos pontos lacri-
mais e nos bordos da conjuntiva; 7 — agora; 8

unidade dai medidas agrárias; 12 — lobo pe-
queno; 13 — rega com ogndouro (borrifar o chão
para o refrescar ou para não levantar poeira ao
varrer) OGA; 15 — datas; período de tempo; ltí

não mencionado; descuidado (Lat. omissu);
20 — gostar muito; 22 — pá, omoplata da rés;
23 — gemidos; 24 — ruim.

SOLUÇÕES DO NÚMERO -"ANTERIOR — Hori-
zontais — delimitar; amem; bat; lapidado; imiti;
ulcs; cadavérica; atemorar; rilas; cm; fim; ia-
ra baia na; ares; rumar. Verticais — delicadeza;
lapidar; imitativas; niedivel; lma; abolir; ra; to-
sar; ama: duros; ocarina; emaçar; mar; fam;
mar; re; tu.

Recebemos do Administrador Regional de Vi-
3a Isabel, Sr. Francisco Lopes Martins Filho, uma
carta com restrições à reportagem sob o título
Grandes obras não livram Andaraí da ameaça
de novas enchentes, publicada no dia 7 dêsto mês.
Afirma estar convicto de que o repórter que a
redigiu não esteve no local onde as irregularida-
des estíriam ocorrendo, "ma* sim baseou-se em
informações incorretós e posslvebnente malicio-
sas".

Pergunta o Administrador onde "no extenso
bairro do Andnrai se localizam as galerias eirtu-
pidas, os buracos nas calçadas, de acesso a elas,
os muros do três metros de altura e ns casas
abandonadas pelos moradores", citadas na repor-
'tagem, acrescentando que, em sua opinião, as
inundações do Andarai são em conseqüência úni-
ca e exclusiva do extravasamento do Rio Joana,
que est4 sendo canalizado.

A afirmação de que o repórter não esteve no
local, baseando-se tm informações Incorretas e
maliciosas, pode ser desmentida pelos moradores
cio bairro que solicitaram a sua presença ali, pois
quem não costuma visitar as ruas do bairro, se-
guntío éies, é o próprio Administrador, que disto
cia provas, no perguntar onde, no bairro, estão os
ffaos apontados.

Se o Administrador Francisco Lopes Martins
Filho se tivesse dado no trabalho de ir um dia à
Rua Barão de Vassouras, por exemplo, verificaria
cem seus próprios olhas, como fêz o repórter, re-
tirando a tampa sobre os buracos de acesso às
galerias, que elas estão realmente entupidas. A
5ampa fica em frente ao número 52. As galerias
entupidas são, juntamente com o extravasnmen-
¦to do Rio Joana, as principais causas das enchen-
tes no bairro. Nesto trecho da ru&i podem ser vis-
tas também várias casas com grossos muros de
até quase 3 metros de altura. Ainda na mesma
rua existem várias casas que foram abandona-
das pelos antigos moradores. Ê só ir lá e ver. E
se o Sr. Francisco Lopes Martins Filho achar is-
sa multo trabalhoso, poderá vir ao JB e ver no
arquivo diversas fotografias que documentam a
reportagem e não saíram por faltai de espaço.
PRESENTES — Por terem asfaltado 72 mil m2,
totalizando 48 km em Madureira, 28 trabalhado-
res do DER foram homenageados pela 15.a Re-
gião Administrativa, recebendo roupas, móveis,
calçados e livros escolares, doados pela comuni-
dade que foi beneficiada com o asfaltamento de
15 ruas.
SEM CONDUÇÃO — Os moradores de Santa Te-
resa continuam sofrendo o problema da falta de
condução à noite, porque as linhas de ônibus
deixam de funcionar muito cedo, a maioria das
vezes antes da meia-noite. Os motoristas de tá-
xis, por sua vez, recusam sistematicamente fazer
corridas para o bairro, pois sabem que não tra-
rão passageiros de volta e ainda poderão ser as-
saltados.
TELEFONES — Os serviços da Companhia Tele-
íôniea: Brasileira são cada vez piores. Um medi-
co do Estado que mora na Tijuca está esperando
bá 15 dins que a Companhia, conserte o seu tele-
fone. E todos os dias uma telefonista com voz
simpática promete que o conserto "é pra já".NO ESCURO — As Ruas Piauí. São Bi'ás e Dou-
lor Padilha, cm Todos os Santos, continuam prã-ricamente ás escuras, com quase todas as lâmpa-
das de iluminação queimadas. Os moradores pe-dem urgentes providências às autoridades, porqueos assaltantes se estão aproveitando.

CENTRO - Alugamos R. Was.
hington Luis, 24 — 805, e| li. e
òt. separados, dep. empr., área.
Chs.es porleiro. Tratar CIVIA. -
52-B166.
CENTRO — Aluga-se ólimo con-
iunto da frente na Av. Pres.
Vargas, com duas salas, sala de
c:pera e banheiro, mebiliado, de-
ecrado. Ver e tralar na Av. Pres.
Varrjas, 542, t| 1 612. Telefone
43-3113.

EDIFÍCIO IASA II Pres. Vargas,
542. Alugo sala 1710. Telefone:
23-3694.
EM ESCRITÓRIO c| telefonêT"í
mesa 80 mil ou metade (2 me-
sas!, 150 liv. taxas, com dir. sl
esoera. Tel.: 22-1102.
PRAÇA DA BANDEIRA - Pisso
o contrato d» apartamento, sala

4 quartos — coiinha, a.ea ele.Tratar 34-2309 — Giovanni

ÍSGCURO saia pare alugar, preferôneia, Av. Rio Branco, 1B5,
íMarqu&s de Herval — Te!
32-9449 - CRECI 480 _ Wall.,'

ZONA SUL

ESTADO DO RIO

NITERÓI - Aluga-se oi 160.COO
Rua Maestro Fclício Toledo 551 s|
311 Palácio dos Jomali:tas. Tríi- j

NITERÓI -
SÃO GONÇALO
AGENCIA ESPECIALIZADA (Creel!
ndica casos e aps. a partir dc

70, 90, 120, 160, 200. Comissão
20,00. (N.io cobra nada adianta-

. Recados p| 46-B855 ate
21 lis. Tralar R. Mig. Coulo, 27,
¦l.o and. (7,30 às 18 lis.) -- Ter-
ritorial Amazonas — Creci 743 —
Sr, Alonso.

AGENCIA especializada - CRECI
indícn casas e aps. a partir d;
70, 90, 140, 180, 200 (Comis-
são 20,00). Não cobro nado
adiantado. Recados pj 46-8855
ato às 21 hs. Tratar R. Miq.
Couto, 27 - 4° and. (7,30 às
18 hs.) Territorial Amazonas —
CRECI 743 -_?^_Alonso.

NOVA IGUAÇU - Alugam-se ca"
ras de quarto, sala, cozinha o
banheiro. Aluguel NCrí 100,00
a 120,00. Tratar pelo telefone:
43-8690.

TERESÓPOLIS
- FRIBURGO

tar Ribeiro, à Av. Amam
xoto 286 s' 1002, Nil.,
Trav. Paço 23 s! 301.

Pei-

CAXIAS
ÃÕ^SeTÍHORES PROPRIETÁRIOS
ccm uni camos quo alugamos seus'movais 

sem ônus para V. 5.
— Tralar pelo telefene 56-1365
AGENCIA-, speclallsada - CRÍ-
Cl Indica casas e aps. comÍ:;ão
?0,00 (Não cobra nada adianta-
do). Aluguel a partir de 70, 90.
100, 130, 150, 200. Recados o]
46-8655 até 21 hs. Tratar R. Ml-
ftuel Couto, 27 - 4.° and. -
7,30 às 18 hs. Territorial Amaro-
nn:. - CRECI 743 - Sr. Alonso.

Suburba
r. a

403

BAR CAIPIRA - Av.
f| 4, entrada 18m
N. S. da Penha, 68
Cerqueira c Gomes.
BAR CAIPIRA 

~õrn~~ 
BonsucêsscT

— F. 9 m., entrada 35 m„ Instala-
çòei de luxo, contrato nevo.
T. Av. N. S. da Penha, 68, sj
403 — c: Cerqueira.
BÁR CAIPIRA, cj 

~_níradn"de 
TÓ.

3 SCO, grande caso, para um
casal, em Bonsucesso. T. Av.
N. S. da Panha, 68, s| 403 -
Gemes e Cerqueira.
BAR e caipira na Penha, f. 5 m.,
entrada 20, Instalações de luxo,
fecha as 10 li. da noite. T. Av.
N. S. da Penha. 68, s| 403. -
Gomes.
BARES

O IMÓVEIS - ALUGUEL © OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS
Vendo!

10 OCO. Vende-se 20 000 entrada, com prejuízo: Rolóijio pulseira do!
Empresta-se dinheiro ajuda com- ouro, marca Omoga, autor:.' 

":o
pra. Escritório Lusitânia filial. - e outra; |£las, na Rua do Ria-'
Praça das Nações, 322 a! 301 com chuelo, 44, np. 401.

COAAPMO promissórias ou recibos): .FUMARIA - Vende-se c' çs-ireforontes à venda <!e imóveis]
Riachuelo, 148-C

TERESOPOLIS - Aluno ou vendo
ap. mobiliada, gelaa, temporada
ano Inteiro, barato. Tel. 46-0696. |t«l.. recebe aluguel
TERESOPOLIS - Aluga-sa casa °ntrada a combina
luxuosamente mob., 2 satôes, 3 E°m "n,r',tl-1

qt:., 2 banhs. e telef. e uso do ?,""™f' 
Av

piscina. Contraio de l ano -
Aluguel mensal NCrS 300,00 -
Tratar Parque de Imbuí. Sitie
Vinrickcna. Tel. 2922, Rio tcl.
36-7145,

ana,|CAFÊS, bares, padarias, postos e; PADARIA em Bonsucesso, feriai CAUTELA
T. Av. [garagens. . _ Casas comerciais... "

Para comprar ou vender.. .An-
innio Queirós.., e nada mais...
Pres. Vargas, .146, 2.°.
CAIPIRA - Centro, 

"horário 
co. '.

mercial, hoa féria, cí pea. entr.'
Tr. R. AlfSndega, 111 sl 405, Va-
lério, Tomás, financio.
CÃF--BÃR - Todos os Santos. F.
5 500,00. Moradia: 2 qts., saia .
salão, c| telefene. Base 35 com 7
dos compr. Financia-se o restante.
Rua Carlos Sampaio, 106-C (bar).
CAÍÉ-BAR - Encantado. F. .7..
S/loradia: 5 qls., sala, salata o Ç- Gr"nde71-; s''° Francisco,
quintal. Base 35 cam 5 dos cem-r''8.' M?reÇ,'in; Hermas-Vila Ken-172353
pr. Financia-se o restante. Rua!-"
Carlos Sampaio, 106-C (bar). Mel.'"1 

'¦ ' ' •¦'¦''¦-.r ' ¦¦¦:

BcããfagõTèã^Tdlfíciõ", y!" filh°-
". 

Féria 4,5,|CAFE-BAR - f. 6. Vendo barato.
Temos cuIroslMotivo doença. Ver Rua Joaquim

da 4 a 1110. Ercr. jSilvi.. 
90,. c| Nunes,. .

Pres. Vargas, 529.|cAl"PIRA - F. 9
. 

'._.C.0'_'"¦ 
 _.7Vin:io < '5 mil' dos c-nip.-ad.-rü

BONSUCESSO -- Padaria - Preçol"»™ oportunidade. Tratar Rua

DA CAIXA
Com ore.

Trator cj

roque na Rua
motivo viagem.
PASSO os direitos de unia casa
can. uma mercearia, coni orando
freguesia, 6 comedes, na Vila
Kennedy em Bangu. Rua Gabão,
n. 49, condução L. Sào Francís-

Vila Kennedy, número 394,

Dinheiro
Zona Sul

na GB — Solução rápida. — Av.l
Rio Brinco, 183, s| 810, 8." ond.l--_ Passos.
CAUTELAS de Jóias e merendo-; Emprestamos si

Ccmpra nn hora. PaÍ3sanduí(ou retrovenda cie
273, c I. Tel. 45-2360 - 2.a 7nn. c.,i n,, o ,nn ... .
domingo e J a 200 milhoc. .

Solução em 2 dins. Adiontamoi
Trazer escritu-

1ELEFONE - 26-16
pago a vista. _lry,.r,i
Sr. Jí-í. ir,!. 462632.
1.LEFONE - V.ndo _ Tida, ,,
linha* - Neçccio rápido n lm.
naita com reaii (jarantias R.>í»».
rencias d. clionles \i >lnn,M„,- Sí. João ~ Tol. 23-9135
TELEFONE 55 

'_ 
Fanílli» mudar-

, 1 -,nr-..-'"" :'" Grajaú para Njuca. troc,) I.ipo.ee, tsislone 58 per 28, 48. 34 c„
imóveis na!54. Neyócio direto sem intennc-'diários. Inforniasões 30-2139, Sr.

DINHEIRO, partic. ompresta' 6 00Ô,
em retrovenda, cartas d! n.",p'1r'1 ror»d"C

norí. di-.ic jornal,

1108

ALUGA-SE casa 2 qts., sala,' C07.
bonh., dc laie NCrS 120,00. -
Rua Dalila 72. Tratar no local —
D. Caxias,

ARARUAMA
- CABO FRIO
CABO FRIO -Fim de semana, lua.
ríp-iiiel ou férias, alugam-se ap;.
duplex, mob. ci geladeira nj

[praia, c| 3 qts. e dep. Te!.: ..
58.3475.

NOVA IGUAÇU
- NILÓPOLIS
NOVA IGUAÇU - Alugom.se 3

ís e 1 loja na Estrada dn Am-
baf, 694, c| 2 quartos, sala, coz.,
banh. e quintal, ógua e luz, rua
calcada, perto do centro
local ou Iel. 47-1001.

IMÓVEIS
DIVERSOS

GARAGEM - Precisa-se para alu.
gar, individual com porta,' para
um carro. Não in teres sa garagem
edifício de apartamentos. Car-

Ver nojtas para a portaria deste Jor-
al sob o n.o 222281.

a ^¦£0

Aluga-se ampla, desocupada por
banco tradicional, 300 m2, incluindo jirau
com 50 m2, casa-forte e portões de ferro

Rua São Cristóvão, 1 198. Tratar no
1.° andar.

120, enl:. 30, féria 13. só balcão,
forno franco*.. Instai, novas. —
Contr. 7 ancs. Alucuel 200. Tra-
tar Rua Uranos, 1 170101. Sr.
Joaquim — Ramos. ,.
BAR - (WISKf BAR) - Otimo
ccnt rato, boa loja, a'uguel bara-
to, no coração da Tijuca
48.0532 - OD.
BARBEARIAS - 

"Vcndem-sc" 
bens

talões. Tratar Rua Mariz e Barro.-.,
593 com Paulo.

.- .... ,,. 784, Santa Cruz—Praçam,
Mauá. Preço o combinar com o , • • c0P,lillls,a ,
Senhor Manuel. Z "«-""a garantia p| V. Sa. sob
BAn.Dut r rnHtciTADiAf -liipoteci on refrov. imovei",. BomPADARIAS E CONFEITARIAS rom;,,., no „,,, Si.,iIo nb3D|.Jlo. _
ou sem ccp.i, nlnumat cam resi- frat. R. A- en.b'éía 73tkocía, bem contrates, férias do a „ 

' 
r; t«I 

'«.o 
070a'

HCrS 7 000,00 a NCrS 25 000.00, „..,,,?,„ -J;."">Sem comida. !paoaraol.,,ot |,9m fj,c||llados. Bor. DINHEIRO, 1, 3,
nr.rdino M. Sá. Av. Nib Peonlia, 

'¦¦"'"¦ NCr5. Empréstimos scb hi.
33. sala 5 — Nova Inuacu. _;poleca, retrovenda de loja:, aps.,

...nnos Sampaio, 106-C, c| M.iroles CRECI 293. casas. Leblon-AA. HTiv.es. Tra-

.!____. paícIA 
"ie 

r.ii-r-,-",.,. —ram doets. Oporacõc-s ráoidas.
r_üáTap ci r—T~_^r ' Aac.A-0-: contrnto arand- arma-iu eti„. i? /„, r,,,, qo .i' ¦¦" Fh,"en?0-F-6-500' a %sr_2itf__v^sfà K*&?.°siã -

Comprido. Informa Rua ArrsTid
Lobo n. 242

Colocamos. **•

37-9619.

and.,

10, 3Ò7 50

Av. Princesa Isabel, 323
andar, sala 410. Tel.: .

TELEFONE - Vendo para Copa.
cabana. Serve Leme «té o Pôi-
to 5. Preço 1 800. Tratar com
Sr. Joié. Tel. .16-288J2..
VENDE-SE telefone linha 2ó. Tra.'ar pelo íoi. Í7-408Ó.

Juros de &%

Compro
telefones

Coníi
Base

to 10 anos. iem moradia.
50, c| 20. Ruo Carlos Sam-

106-C - bar - Meireles
k4..

Aceitiimos snu capital,
tir de cinqüenta crureír

BAR — Vendo tipo caipira, não
d A comida:, $ó salfladlnhos, poda
fassr minutas, bem movimente,!5 000

Vitor Hucjo. IDINHEIRO X AUTOMÓVEL - Nãõ vos. Damos garantia total. Sigi-los le

cie- gasolina, ^"ST hS7Í Z 
™M™'ViL™U^í'0 nb:olu,°- Car,as »"» ' » 

'

<>• «¦¦ localização. Trat..r|Dr. Gama, tel. 28-4711, 56-Õ071. taria ^ôste Jornal sob o n.°

Dr Ar,ml. '"DINHEIRO 
-- 

" 
Descontamos 

" 
de 

~_ 
=?- 351.

__¦_-*?  v— í" '2 prestações da vanda de reu;
PASSA-SE controlo de casa no Imóvel. Emprestamos sobre retro

CAIPIRAS . b_7<.s Vdn nr. r.n |c?""° .,0,a pfn,sa0. ou «mér-lvenda. Rur, Sete de Setembro, 31
... i""__ - SSi ¦ ¦! °~- °. Çen-|ci0. Aceita-se sócio. Tratar ,i Cen-801. T;

CAIPIRA - Gra|aú. F. 8. Tudo
em pé. Conlrato nôvo. Baae 60, 
c| 18 dos compradoras. P,v_\ Caríc_'hrro:, c
Samjíaio, 106-C — í>nr — M^lr, 

'
ies 'rüiio.

lentro para

rosro
Vendo
pj telefono 42-932.1, de 14

25 45 - 26 46
Paao hoje, em dinheiro c h

par.,vistí, o melhor preço da pra-
no-j.a. Po.o lioar até 11 I-,:,., ps,*

_S4-3658_ou 58-6797.

or-

P.B.X.

contrato 5 ancs. Ver o Iratar Pr,,-
ça Engenho Novo, 12 ou telefo-
ne 59-4484.

8 000, 7 COO, 6 W»,|dí"B_,nTim,".39_.!
OCO. Entradas 25, 

-

15, 12. 6 Sr. Agenor. R.
F!io Branco, 377-A, 2.0 sl
Niterói.

Vde. PADARIA - F.
Branma, cjrande
facilitada T. Av

CAFO BAR - ZONA INDÚS^Go?' 
68' *' ^

TRIAL — Boa féria só em saleia-;,:,-„
dinlios s bebidas, podendo dai
cernido — Vrntíc-íe per rcr t;ó:Í
nlio — Rua Torrei d» Oliveira n
261.B.

er decumonícs.
-ÍDINHEIEO x AUTOMÓVEL." Não I

2 m„ chc.p d.i.vonda seu automcvcl, resolvo
ponto, enlrada sua situo.--o financeira lioie. Oi
N. 3. da Po- carro continua cm seu podar —

- Cerqueira e:lnf. Iel. 28-471), Sr. Francisco.
DINHEIRO sob automóvel - Sem

Letra de Câmbio
4% ao mês

lha, 68,

ÍCOLEGIO - Vendo 7..SÜ1, prlmá- —-0--' —•l.l- . ..!_.;..:. ..... ,_.._,.'. , 'PADARIA - F

403 -

BARES CAIPIRAS, Copacabana, la-
zendo férias a parlir, 7, 8, 10, 11,
12. 15, 20 todas em edifício, bons
contratos, empresto o máximo pa-
rn ajuda da entrada. Melhores de-
talhes c! Rodrigues. Orq. Porto,
R. S. Danlas, 117, sl 505-532.
BAR LANCHES, hor. comercial. W". ° ,admiíE»°- Dem instalado Ic-IPADARIA - F. 40 m. entra.
F. 14 a 15., cont. começou em callzadt> <™ r"a principal. Bísesl'p° "'¦. cie luxo, grande ponlo, DINHEIRO

iunlio lem sob vario paga 200 a combinar lei. 26-3896. 'cn:lJ O'1 Brahma emprosla-se pl propriolirio
loia é sob. Vendo c| ent. de 7o! CAIPIRA na Penha, f.. 7 m., en" i'üc_? í," 

ÍTÍÍ1"!' 
J.' 

Avr N' .Sl
restante bem facilitado, Informo Irada 25 m„ outra f: 11 m. en-dV 

enh"' ' 3| 40° ~ C°">'J!"'"

mes.
PADARIA — f. 15, tem puen run, desconto antecipado do Jure!
contrato de 5 anos nevo. Entra- prevíamos NCrS 1 000,00 mínimo
da 35 m., 7. Av. N. 5. d,i Pe-:-.-!. garantia de automóvel, o voi-

Cerqueira <-' culo contínua no sou uso nar-
'mal, Run Araújo Porto Alogre, 70,

Correção Pré-Fixada

Av. ííio Branco,
- Tels. 52-1C38 -

| Vende-se PBX estação 32, c'
|.0 troncos e 140 ramais, fun.

jeionando 8.',. Tratar com Pinlo
I- Tel. 22-85.54.

277, loia
52-0146.

601,'3. Tol. 42-1854.

Sen.

Av
Caxias.

rgamzaçao
PROCURA ALUGAR

A partir de janeiro, escritório de 120
a 150 m2, preferência Centro, talvez Glória
ou Flamengo.
—> ci uur \:s\ o tniMiciiu ¦— iCartas para o número P-30 255, na —!*h *>¦ *¦" _d- >> A

Sr. Rodrigues." R
117, s! 505-532 __
BAR LANCHES^ hor. comercial.
F, 6 j 7, c:nt. novo, inst. novas.
Vendo toda ou parte de um só-
cio. c! entr, 1 parte 12 ou tod..
24. Melhores detalhes c| Sr.
Rodrigues. R. Senador Dantas,
117, s! 505-532.

Dantas,. Irada 40 m., empresta-se p| ajudai—
da compra. T. Av. N. S. da Pe- 

"*

nha. 68,_ sl 403 - Gomes.
CAIPIRAS na ciíide, horário co-
mercial temos c/f. de 30, 20, ló c
15 e 18 m., entrridfls muito faci-
Htadas, empresta-se para ajuda
compro. T. Av. N. S. da Pe-
nha, 68, sj 403 — Cerqueira e
Gomes.

PADARIA com prédio - F. 20 rn.,
entrada por tudo 60 m. T. Av.
N. S. da Penha, 68, s| 403 - Cer-
queira e Gome;.
ÕuTfANDA E MERCEARIA - A
melhor de Ipanema, féria supe-
rior a 21 000 — com entrada dc
45 000 só dc estoque tem r.)tj,.se

BAR.MEÍ1CEARIA - Vende-s. c] _•:'¦"'¦ |"° 
" 

^v.' 
C„0.pa"!jí,nú' 8<S1' "

ótima residência. Conlrato nôvo CABELEIREIRO - Vendo muito'---—"- l°_ti__e
(5) anos. Motivo do cl.rnc.-i. Rua barato à vista ou financiado. R.!'510 COMPRIDO — Vende-se o
Cc.nseíheiro Galvão, 846 — R. Mi* Torres Sobrinho n. 6. Te!. ... pró^ío e neyócio da Praça Con-
r.inda. J52-8423. * 

'dessa 
de Frcntin, 36, loja com

¦—açougue e sobrado. N»:iccio ur-
CAFE, BAR, RESf - Centro - F. (lente à visla ou financiado. Ver
6. Horário comercial. Vende-3e e tratar no local.

Sendenovel -
luícmóve!, em-
ima rnpider, fi-

seu poder.

TELEFONES

Telefone é o
seu problema?

hora. - Lui: Tel.

BAR — Verylo no centro de Ca
Não dá comida. Boa féria.

Presidente Vargas, 181. -

pasa.id.) n
¦I3-C3C0

ATENÇÃO - Preciso urgente t
lefone 32 ou 52. Aceito tombe
desligado de qualquer eitação

BAR Café com moradia. Vende.
bca férii., só bebidas. Rua Patf-
Ia Brito. 241.
BAR c1 minutas, vendo nt Rua
S. Cristóvão, 863, contr. nôvo,
alug. baixo. Preço 65 c] _p, f.
7 5C0 ~- Tratar c| Amorini que
ttmpresla dinheiro — P. Tira-

u

portaria deste Jornal (P

ima Soja e 3 andares

BAR 3. Cristóvão - Vendo Rua
Benedito Otoni, 77-C. P. 32, c.'
15. F. 5. contr. nôvo, alug. bai-
\o. Tratar c/ Amorim que em-
presta dinheiro — P. Tiradentôí
n.o 9, A.° and., s/ 411 - Tel.
326957.

urgente e em boas condicôe
metivo doença. Fenix o éjuí
lhores condições ofí.rece na com
pra e vanda de seu negócio. Run
Álvaro Alvim, 21|7.° - Cinelân-
dia — C: Amaro Magalhães.
CAFE DAR - S. Cristivão - F.
beirando 3,5. Bom contrato. Ho-
rário comercial. Apenas 5 de en-

.trada do; compradores. Fenix. on-
dc o cliente nao é "jogado"...

por SALÃO DE CABELEIREIRO

preala-so com má
cando c carro
Tel. 4_.4í2<l, com o Oliveira
DINHEIRO para empréstimos
diates em parcelas tule 2. 3
7,10, 15, 20, 30, 50 e 100
lhões cl i.íp. ou retrov. e meno- ao Ò^ÓÕí líires quantias c| rjaranlia de alu- -r—r;r '---- 

quéis. Rua Alcindo Guanabara, 25 IA VISTA, compro, 23, 43, 28
- Gr. 1 103 - Tel. 42-5834. . 48, 34, 54, 26, 46 e outro qual
DINHEIRO - Copliíliíl» - Colo-?,-," le,.V 

,"'C:'"D 
de'J'^Í'i°' s' ¦

camos seu capitei sob hipotecaK^S_._.0^J__:_í3_7_I4_-__
ou rolrovenda de imóviis. BonsiCE l EL - Vendo teíef. da CETEL
juros desecntados antecipadan.en-,só recebo depois de instalado.
te. Temos nonócios imediatos doj írf.tar tel, 90-0508. Tratar qual
3 a 200 milhões. Rua Alcindojquer dia e hora.

? .aní_,a_'.0A.n' 
54, !,"'po, 7H "CETEL - Compro urBent7,Tl_

Tel. 32.8897, _ l_.fc.nes, tendo um comerciei ,
DINHEIRO - Emprestamos do JÓ outro residencinl, A viste.

U!pe!ü

Procure Waldeck Pinto, Rua
rENÇAO - Compro telefone 32 Rodrigo Silva, 14, l.o «ndai -

-nt*,- e aceifo desliaadcs.l-. i in mnn ,i • ...-'¦Tel. 42-1090 (horírio comercial).

Rua Alv
1 And ia

i Alvim, 21.7.0 .. cine-
Amaro Magalhães.

BAR — P| cnsal ou 2 sócii
nho m. à venda. E. Dentro, Méier,
Abolição e outros bairros, f. 4 até
12 m. Tratar esc. contábil Macha-
do, 24 de Maio, 1369,_'-•'__?:._ . CAIPIRA

CAFE BAR - Santo Cristo. F. su-
psrior a 5. Casa mal trabalhada
com possibilidades de melhorar.
Apenas 14 de, entrada dos com-

_ pradores. Fenix, onde o grande e
pequeno capital são atendidos com
a mesma atenção... Rua Álvaro
Alvim, 21, 7.0 - Cineléndio - Cl
Amaro Magalhães.

4 salas amplas, ótimo p; bouli-
que. Tralar no local na Àv. Er-
nânt Cardoso n. 443-A, ap. 201
— Campinlio.
SALÃO — Passa-se funcionando,
entrada 5 milhões ou carro ros-
tante a combinar, na Rua Miguel
Lomos. 51, loja C.

y-— a 200 milhões sob retrovenda ou'9t-i. tel. 90-1448. Qualquer dia.
hipoteca do imóveis. Guanabara.CETEL - Vendo lei. da CETEL
e adjacências, Solução rápida. Av. Recebo depois ds instalado orr

de Maio n. 23, 15.° andar,
sala 1 516, Iel. 42-9138.
EMPRESTO sob hipoteca, retro. 5
a 200 milh. 12%, 2. Sul. Tiiuca,
Peírop., Nit., ccmpro pequenos
ap. de renda, neg. direto rápido
- 22-07Í4.

te-

SaO CRISTÓVÃO - Aluno - I
lcc.içT.0 em prédio nôvo or, 2.°
e 3.° pavimentos, taqueados, . ,
luz, cjás o forca, próprio para íl^ln *m e,,,i""°
fina comercial cu industria!. Tem Zj-33'0*
I8C11.2 cada um. Melhor ponto.
Rua 5. Cristóvão n. 777. Tratar.
Tcl.: 54-0413.
TITURARIA vende-se bca casa
para dois sócios na Tijuca. R,
Maria Amalja, J.9-B.! TINTURARIA - Vende-se" ou 

"ad-

seu nome. Tratar tel. 90-195
Qualquer dia e hora.
CETEL — Compro uryente 2^
lefcnes, sendo um comercial c
outro residencial. A vista. Tratar
p-tT,J.°_~6"L__. Qualquer dia.

...ESTAÇÃO 27 _ Particular troca
EMPRESTO do 15 a 40 milhões por 3ó, 37 ou 57. Negocio dire-
sobra retrovenda de prédios «to. Tratar 27-7529

| compra, d. letras qu. .sl.lam TELEFONE - V.ndot - 42 -221
Tt"e,0"ei- 47 - 57 - 48 - Tratar com
ID. Antília. Tol. 23-8910.

EMPRESTAMOS do 3 a 250 mi-lçirF
I1.ÓQS sob retrovanda, rondicões
vantajoías. Tratar na Rua Áraú-L
jo Porto Aleçjro n. 70 - salas .TROCO telefone linha 26, por ou
60Ü2 - Tel. 42-1854. tro da linha 48 - 54 ou 34. Tra

Telefones
desligados

Para solução rápida e líqul?
eleição imediata, procurar W__I-
cleck Pinto — Ruo Rodrigo Sil-
va, 14. 1.» andar, tols. 42-1090
e 52-5692.

Telefone 34
VENDO, Hugo - 23-3573.

TELEFONE Linha 22
Inf. 27-2964.

Transfiro

FINANCISTA -
coloca.no* .ob

5 a 250 milhões ' Dr. 2-91:59.

Alugo a Pça. Tirõdenles, 29 próprio para in
dúslria com varejo, depósito, atacado etc. Apro- Rio de Janeiro bem lo-!á'
ximado 280 m2 tem força e elevador ver no local'

rotrovonda ou hi- TELEFONE - £:-t. 42, troco por 43
L. Machado, féria 9.1 milo-so um sócio." Ãfugluf barã.lP0*-' 'J"3"1''1 IO0"-. Juros an-|ou 23. Telefonar 57-0540._

BOITE — Vende-Se nolEdif-' v,!r,tl0 £! 30 des comprado- to na Rua Picui n. 30'4 - B«n-,,,e'P.-, T"'*' ni,,„Rui *'»"!».„Pt"-. TELEFONES: - 27 - 47 - Com-------- •- f- * - 70, gr. áOl 2

Telefones
26 - 46

VENDO, Hugo - 23-3573.

empreste o ma ximo parajto Ribeiro
juda da entrada. Informa Sr

tratar com Sr. Pedro pelos telefones 42-6595 -
22-6780.

DADES
E NEGÓCIOS

INDUSTRIA (Aluquel,
Compra, Venda etc.)
ALUGO uma casa na Praça da

andelra, serve casa pequena In-
dústria, confecções, laboratório,
representações ou escritório, Ru,:"¦irão 

do Ubá n.° 96. Chave:
. 98. Tratar Ruo Bela, 800 -

São Cristóvão.
AÇOUGUE — Grajaú, vendo, bom
movimento. Tel. 38-1898.
ALUGA-SE para indúsjtria leve
ou depósito, com área de 330m2,
e outro com 454m2, luz e força
ligada, junto __ Avenida Brasil,
Bonsucesso, Rua 7 de AAarco, 370.
Tel. 30-1182.
FABRÍCA ACESSÓRIOS" - Por mo.
tivos explicáveis no ito, vende.
sa fabrica de acessórios pj autos,
com ótimo desenvolvimento em
geral, vendas em todas bi praças
do País, tendo inclusive vendas
já efetuadas a faturar no valor
luporior a NCrS 15 000,00, Nego.
cio rápido e devidamente com*
provável. Baso do proso NCrS ...

130 000,00. Tratar tel. 57-3617 cj
o Sr. Luis.
GALPÃO - Aluga-se com força,

j.100 m2, cobertos e 250 m2 des-'cobertos. Av. 8raz de Pina, 2654
jíundoít.
GALPÃO ou loja com 150m2, na
Tijuca, V. Isabel

PENHA - Aluga-s» galpão c| 300
m2, ccm escritório» e residência,
para pequena indústria, próximo
a ^variante. Praça Portugal, 11.
TIPOGRAFIA - Vend_-se~Mn7e7
horizontal aut orna tica, Phenix,
Guarany, todas duplo ofício,
cortar 105 cm boca, pico tar 70
cm., Cortador cl. .infra dor, 8,
numeradores, material branco o
fipos, o necessário. Vendo avul-
sr ou instalada. Av. 20 de Sc-
lembro, 20.
VENDE-SE fábrica de doces ,
balas, baratc, loja grande. R
Luiz Amagueno, 7 - fratar em
Agdstinho Porto, varejo da Es.
tacão.

VENDO serraria e fábrica de mó
veis e.esquadrias, área 1 000 m2,
várias máquinas, local ótimo, ba
ratíssimo, serve também para ma
terial de construção. Motivo falta
de tempo. Te!. 32--.067,

COMÉRCIO (Aluguel,
Compra, Venda etc.)
A FARMÁCIA ESTA' NO ME-
LHOR PONTO DA TIJUCA - Fai
um movimento fabuloso. Alu-
guel baratíssimo. Conlrato novo

Negócio pari peisoas dinãmi-
. Preço d» 90 com 20 do

entrada, saldo muito facilitado.
Tratar com BUENO MACHADO

calizada, magnificamen-LR,0ti?uí,'. Rá Sen-. Donl"' n7'

Conda

te montada, ar condicio- papéurià - brinquedos e
nado, alto luxo - Facili- A,RT'G0S PARA ,P,RESENTE.S r; Vende-.o no melhor ponto il.
to pagamento motivo;T:iuca - Ru

. ,, n. 176-D.
proprietário nao enten-
dendo do ramo. AAelho-
res detalhes pelos leis.
2327 e 2328 N. Iguaçu
- Ruth. (B

Ito Alet|i_ .
Tel. 42-1854.

GB
TINTURARIA - Vende-se. Ru. VI--I-' ,„,,„,,„ r
conde de Piraiá, 102, loia 9. Tra-i INDUSTRIAS

r.ir doe 7 à: 19 horas.

| pro, llutjo, «stabelecido há 11
. _. uai:, fiíi Rua Uruç]_.ai-_ii» n, 55,

Sem «lo.conto! sala 719 - Tel. 230578.
antecipado de iuros, empresta- TELEFONES- —32 — 42 _\
mo-, de 3 a 200 milhões, com Compro, 

"Hugo, 
.üab.Ucidò há1i/cMOn Pm-i dn r.»-n|:.-a Av»  .-  

""."Compre, Hugo, estabelecido há-Whukj ios.o tie... .t iflson ¦?.. h <-,'• aar.intiat trai', # stnert mensaií »i n •_ _,-¦-.
niíli <;»nt« Cri- 1 ICO S rim. S"'""."" "."" " '" "¦ m.nwis, <|| 

al,0, n, RUi| UruMuai.ina n. 5o,nicta bania LtU2, j iw. o. t-jma.|50|uçai, rápida. Ru«. Araup Porto M)a yjç _ yc| 53:3578 |

BAR — Zona Sul, fér ó m, só
bar, garanto lucro 2 m. p| mês.
Tr. R. Alfândega, 111 s. 405, Va-
lério, Tomás, financio.
BAR c| ríjletçoes na Praça da
Naróe-., ferin II OCO. Vende-se
40 COO entrada. Empresta-se di-
nheiro ajuda compra. Escritório
Lusitânia, filial. Prar;» das Na-
;òei, 332 s| 301 cl Magalhães. _
BAR caipira no Méier, féria 7 500.
Vende-se 25 OCO enlrada. Empre',.
ia-se dinheiro ajuda compra, ts-
critório Lusitânia filial, Praça das
Nacces, 322 i| 301 c| Magalhães.
BAR caipira em Ramos, féria
5 000. Vende-se 15 000 entrada.
Empresta-se dinheiro ajuda com
pra. Escritório Lusitânia filial -
Praça dai Nações, 322 a; 301 .
Magalhães.
r(\R c| moradia em Bonsucesso,
féria 2 500. Vende-se S 000 en-
trada. Empresta-se dinheiro ajuda
compra. Escritório Lusitânia filial.
Praça das Nações, 322 sj 301 com
Maqalhães.
BAR caipira em Olaria, féria 6 000
- Vende-se 20 OCO entrada. Em.
presta-se dinheiro ajuda compra
Escritório Lusitânia, filial. Praça
das Nações, 322 sj 301 c| Maga
lhães.

ponto
de Bonfim

íVENDE-SE um* peniáo no
___—-2,|ilor 

ponto de Cascadura.
.<.,.,,;., ... '. igue! borato, contrato novo, ....vendemos com cu riem estoque.\_ •, _• Js . *¦-. a _¦Ul. „„ c„^. ... , .'Avenida Ernani Cardoso n. 53-F t¦oja no encantado, passivo mini

I Aleore, 70, gr
ma.| 42-1354.

601/2. Telefon..-

fERRAGENS e mal. construção — A'«- TETRAS de Câmbio de" grorid
_ "?! 39 AA 

- ¦ ¦ -

mo, por motivo dc abertura de
outro negocio. Tratar â Av. Ama-
ro Cavalcanti, 2Ó.JÓ, sobrado. En-
cantado.

FARMÁCIAS Drograrías Minervj-
no especializado, vendo nos me-
lhores pontos 14 às 17 hs -
22-SC0I - Av. R. Branco, 108,
'.!_ 

_403j_ j^ ÇR_EC I 78.
FABRICA malas, bôls?:, vendo fa-
cilito, 2 ca_a;, 4C0 m. terreno va-
qo. Costa Ferreira, 69.71, \. Ctn-
trrl Brasil, Centro. Te!. 45-Í08Ó,

Tí.ixoira. .-
Tel. 52-2794, Av.

Roosevolt, 39 sl. 710.
Fren'-:-

PARTICULAR compra diretani.n-
tê som cobrar cerretafjam, pro-
missórias vinculadas de vanda

 I do _ imóveis — TeJ. 56-5054 .
bar em Ramos, TENHO 60 00d~ím títulos bons

com pequena en-[e F, CL.rt0 proso. Nece;:ito de.-..
bons

TELEFONE - Compro linha 30, ur
ciente, pago na hora em dinheiro
Tratar (ela. 46-2882 - 22-6101.
Sr. Jos4.

VENDE-SE baf, born ponto, 1
tar ò Rua Lino Teixeira n. 36
Bairro S^_ floeha.
VENDE-SE' um "'
muito barato.
Irada. Rua Barreiros, 1246
quina com João Silva

quara. Motivo doença. j sócio — Estação Riachue

lone 23-5523.

curto
conto Imediato, pagando

Tratar, juros. Tratar com Sr. Luir
com o proprietário. Rua Snrgen-
to Ferreira, 31. Ramos.
VENDE-SE. uma academia" de ca-
beleir,eÍros e manicurt com bca
freguesia — Mctiv» viagem —

Bõ- IR. Mactiado Coeliio, 119," s/- 203
JACAREPAGUÁ - Vendo oçougue - Estácio.
e peque-no laticínio, iuntos ou sTügõÊ-SE café « bar, 24"ti."ÃÃãíS,separados. Praça Jauru, 3=6. T«- Rúa 24 de Maio, 447 ou aceita-se

mrso
dinheiro

TELEFONE — Compro tel. qualquer
linha, desligado por mudança ou
estando ria CTB e de manivela da
;on<. rural. Tratar tela. 46-2882
- 22-6101 - Urflente - Sr. Jcsé.
TELEFONES." - V> - 49 - CÕm-
pro, Hug<\ estabelecido hi 11

lc1-'- ano. na Rua Uruguaiana n.° 55,
sala 71? - Tel. 23.3578.
TELEFONES -31 - C.do 1 500
sam intermediário... — Tavares,
tel. 45-I463 - Dai 13 Js
heras o apó?. 19 her*'.

Telefone 47
Vendo. Hugo, 23-..57S.

Vendo
telefones

36, 37, 57
Transferidos imecliatamentt

para seu nome o pôra o ssu
H -nderéço, por NC.-$ 2 000.00 —

Tralar pelor. tels. 54-3653 t

LANCHONETE - Vendo ria Av.i|vENDO cabeleireiro ótimo ponto|ou Promissórias
Copacabana T,po Bob's", espe-com moradia e telef,
cialidades sorvetes, bom movl-lbarato. Rue Samuel Guimarãe!," 31

Empre_.tair.os qualquer impor-
lâncía com garantia de in>óveis

uíadas. Rua

TELErONCS: - 28 - 48 - 34 -158-6797.
i HA — Compro pl meu uso, itin, ¦—¦ —
intermediários. Pago na hora. .TÍTULOS E SOCIFDAnFÇ
Sr. Gill.erto. Tel. 22-0192 _!",UL,-'3 C .UUCUAUt.

Dos 8 ,'is 18h30m. SÓCIO p! qr. org.Tni/,ição de ce-
TEI.SFONE - Compro: - 54 - 45 reais ~ Aceiro c 1C0 mil crj'.

aluguel [México, 158, 3.° — Grupo 30-1 — 34-49-29 — 30-31 - 23|novos - Tratar c| Sr. Olivei
mento. Facilito pogamenlo. Inf.
tel.: 37-2804.
LACTICINIOS - V.'r_ZV~i~nTÍhi.
que de Caxias, à Rua Barão do
Triunfo, 14, loja e estoque livre
desembaraçado. Ver • tratar no
local.

do para alugar, 
"Sl."., 

f 
°T_f".! B,"-B."i4-d-<!- M«^» .",. 3»»-A

38-3587 - Dr. Curi.
GALPÕES E ÁREAS INDUSTRIAIS
— Temos diverset p; vender na
GB. Detalhes c/Salgado. Telefone
30-1336. Só vende galpoeâ.
GALPÃO - Vdo. 2 na V. da
Penhs, ent. 10 000. P. 300. Trai.
Trav. Brandura, 516 - L. do Bi-
cão, Vitalino, 91-0195, diária-
mente.

ALUGO em ed. comercial, salão
de 60 m2 de frente para comer-
cio, escritório, etc. Ver Av. Copa-
cabana, 1326 com porteiro.
AlUGAM-SE salas p/comercio ou
moradia na Rua Marquês Abran-
tes, 4,
SALA, COMERCIAL - Aluga-so
magnífico grupo, de frente, c/
saleta, grande sala, banh. e kitch.
Posto 5 - Tei. 32-9352. '

SAIAS comerciais — Atugam-re
duas em esquina dc Laranjeiras
com Ipiranga, 3x4 cada, telefone
no sobrado. Tratar com , D. Rea!-
na, 45-0732 (das 12 às 15 hora"s)
25-7134 (das 15 ès 19 horas).

ZONA NORTE

SALAS c/ telefone, alugo escrit
eomerc, ind., cont. com. Tralar
oas 8 às 12 h. Pedro I n o 7
er. 1 003, esq. da P. Tiradenlesl
£ALA. Centro - Alugo sala, 515
da Av. Passos 115, esq. R. Lar-
ga, ia locação. Aluguel 160. -
Tratar 32-9400 - Creci 413.
SAIAS. Centro - Alugo grupo"107-8 

da Av. Pres. Vargas 418.
: -..cta, 2 grandes salas, sanitário,

.atar 32-9400 - Creci 413.

.ALUGA-SE ou vende-se tala co-'
marcial p/iodos os fins. Saenz
Pena, banh. próprio. Tratar fi.
Alzira Brandão, 59, ap. 103. Tel.
34-3934 - Eduardo.

VAGA - Aluga-se uma em es-
critório de advocacia ei telefo-
ne e ar condicionado. Dá-se pre-
Terêncla a quem se dedique *
causas trabalhistas. Tratar Rua do
Ouvidor, 130 s| 911
3 SALAS VAZIAS - Espetais.
Alugo ou vendo. S. luzis, 799,
quase esrj. Av. Rio Branco. Tel.
57-4019 - Souza, ai 15h.

MADUREIRA - Alug. gde. saia
comercial. R. Maria Freitas, 73,
chave s/301. Trat. Tel. 32-5702,
Oscar.
SALA — Alugo com varanda e de-
p6sito (3 peças). Largo do Cam-
pinho. Rua Cândido Benício 50.
Tratar loja B NCr$ 100,00 men-
sais - 45-1343 - 22-5827.

DIVERSOS
ALUGA-SE - Centro - Rua Vde.
Rio Branco, 559, dois andares c!
200 m2, cada, iuntos ou sepa-
rados. Informações. — Telefone
21314,
ALUGA-SE centro. Av. Ãmãrãi
Peixoto, 96, dois conjuntos com
5 Balas cada, juntas ou separa-
das. Informações ttl. 21314.

GALPÃO INDUSTRIAL - D. ci-
mento armado, luz e força liga
dos, área coberta 1 200 m2 a 150
da Av. Brasil, em Bonsucesso,
Ver Rua Jcão forquato, 257 Tra
tar Rua México, 70, sl. 407, Sr.
Jacy, tel. 22-0076 e 36-1004. Alu-
guel NCrS 2 500.
GALPÃO — Vende-se novo ãm
zona industrial, área total 2 400
m% «rea construída 1 500 mi.
Construção do la. com escrito.
rios, refeitório, cabina de força
etc. Mais detalhes com os Srs,
CARLOS ou MILTON na Av. Rio
Branco, 156, sala 2 137. _
OPORTUNIDADE - V.nde-_i~iS
admito-se sócio em Industria ali-
menticia em pleno funcionamen-
to. Sade própria no Estado da
Guanabara. Marca conceituada.
Mais detalhes com Sr. Milton ou
Carlos. Avenida Rio Branco, 156,
sala 2137
PÍ.ASTICOS . baquelite - Gde.
fábrica de tampas. Cabine de
força - 112 KWA - R. Domin-
gos Lopes, 111.
PARA INDUSTRIA ou depósito -
Aluga-se iunto a Av. Brasil, gal-
pão nôvo, alvenaria, 8,5 x 26,5
metros a 6 .m de altura, mais
érea descoberta de 8 x 10 m. En-
Irada p |_amlnhão'. Rua Siriema,
16. Aluguei base NCr$ 1 100,00.
Estudam-se propostas. — Telefone
48-6896.

Tol. 34.0694 - CRECI 986
— funcionamos diariamente até
20 horas.
AÇOUGUE - O melhor e tnai»
bem montado da Tijuca e outros
na 2. Sul — Av Copacabana,
861, s| 407 - Tel.: 36-4005.
ALò! — Cesai comerciais.,
res, coféí, padarias... Para conv)
prar ou vender... Antônio Quel
rós... .... Nada mais. Av. Pres.!
Vargas, 446, 2.o and. ,BARES

sas

BAR Caipira no Centro e juntl-
nho da Av. Rio Branco, contrato
magnífico, loja edifício, direito a
renovação, bom fn|jgiKí3, féria
15 milhões, progressivas, chope
Brahma, vende e ajuda. Antônio
Queirós, Pr. Vargas, 446, 2.° and.
BA"R CAIPIRA"- Lanches no me"
Ihor ponto de SÃc Cristóvão, con-
rrato nôvo, aluguel baratíssimo,
férias 14 mil, chope, salgadi-
nhos, muito lucrativa, por des-
canso, vendo e ajuda mais aos
amigos. Antônio Queirós, Pr. Var-
gas, 446, 2.0 andar.

AÇOUGUE — Vende-:e um borato
à Rua Laíaiete Stockler, 240-6 -
Vila da Penha, motivo ter outros
negócios.
AÇOUGUE — Vende-so com mo-
radia c tel. Conlrato nôvo — Rua
24 de Maio n. 649.
ATENÇÃO — Casas comerciais —
Aceitamos corretores. Damos as-
sislência gratuita, na Av. Pres.
Vargas, 583, s! I 005, das 8 ás
II horas - 23-9955.

cafés, padarias... Ca-
comerciais... Para comprar

ou vender... Antônio Queirós...
e...Nada mais. Av. Pres. Vargas,
446, 2.0 and.
BAR CAIPIRINHA na Tijuca, con-
trato ótimo, aluguel de graça, fé-
rias de 14 milhões, ótima clien-
tela, a melhor copa, lucrativa,
clientela seleta. Vende e ajuda
mais aos amigos, Antônio Quei-
rós, Pr. Vargas, 446, 2.o andar. MERCEARIA" - Instalação nova

LOJA com negócio de perfuma-
ria e armarinho, passa-se, Rua
Riachuelo, 140-C, motivo viagem.
LÁNÕHONFriHím Bonsucí«õ7~f£
ria 8 000. Vende-se 20 COO entra-
da. Vende-se 20 000. Emorosta-se
dinheiro ajuda compra. Escritório
Lusitânia filial. Praça das Nações,
322 s 301 c Magalhães.

— São Francisco Xavier,
VENDE-SE~1 bar mãrTcaria. Av.
Nilo Pecanha. Traíar na ponte No-
va Iguaçu, com jornaleiro.
VENDE-SE café a bar tipo lan-
chonets no melhor ponto doi
Tanque — Rua Luís Crui n. S. .
Tratar no local.

- Tc

pora

42-^434 (Não fee
Imôqo).

Acima de
5 mi!

32 36. Tratar ccm Dono Tel.: 36-661-1 - Também vendo.
SÓCIA - p: cabeleireiro. Nece::i-
tc que temo parte ativa em re-
veramente Negócio c' muita fre-
guoria. Ponuo carro p\ entrega- •

Galpão em
São Cristóvão

Amélia. - Tel. 23.8910.
TELEFONE"- Compro: - 30''"
45 - 25 - 36 - 31 - Trat.
com D. Amélia. — Ttl. 23-8910.
TELEFONES: - 27 - 47 - Com.!do a,li?0! °' cabeleirein
pro hoie, pago na hora em di- 

'" '

nheiro os melhores preces da
praça. Sr. João. Tol. 23-9135.
TELEFONE - 25, 32, 42 ou 52,

Hipoteca ou retrovenda de [Compro hoje, p.igo na hora
Iprédios ou apts. na GB - Fa- __i__b?Í£?- Oliveira. Tel. 32-0873.

jzcn.os solução em 48 lis. _;TEI.EFONE - Em transferência
iTrazer documentos do imóve!

oja :01
17h.

Barria
- Co-

Ru. Bonfim, 318, fundos. Só Tel. 22-4337 d„_ 12 às 18 hs.
de 8 às 12 horas. 240 m qua-
cim d os, para sacarías, oficina,
ou pequena indústria. Não tem
entrada para carro.

LANCHONETE em Cascadura, fé-
ria 7 000. Venda-so 20 000 entra-
da. Empresta-se dinheiro ajuda
compra. Escritório Lusitânia, filial.
Praça das Nações, 322 sl 301 com
Magalhães,
LOJA com instalações do barbei-!
ro 60 mil NCrf. cj 20 mil à vista,
resto a combinar. Rua Voluntários
da Pátria, 340 L. C. Tratar no lo-

i^f.òNE^Tn.-^^^ "1° \.n\tpnó%\'' 
'

sa nova - Vendo c| a loja 110l,a .T,a,ar Av- Brilsll< 621° e||nas e

Transportadora

Cautelas
de jóias

50 ?
bana, 861,
36-4005.

vista — Av. Copaca-
si 407 - Telefone:

LOJA de ferragens, negócio
ocasiiio, estoque 4 OCO, móveis
utensílios, instalações de l.a com
prands jirau etc, 8 C<X>, contrato
2 O00, capital 6 000. Vende-si
tudo isto por apenas 12 OCO. -
Tel. 30-8266, Otávio ou 36-0911

E MERCADORIAS
Compro da Caixa Econômica,

Vendo firma nova legalizada{PacJO o máximo, em ouro ve-

jóiaj antigas ou moder-

plantina e pratas, bri-
Ihantes de quülquer tamanho.
Av. 13 de Maio, 47, sala 610
- Tel. 22-0348 — Ed. Ilu.

Walter.

MERCEARIA - Vend.-s» ótimo
ponto — Rua Jos* Vicente n.
61 — Grajaú,

AÇOUGUES - E. Dentro, Cascadu-
ra, São Cristóvão, Madureira e
tros bairro;, férias de 12 até 2fl
m. t. Escritório Contábil Machado
- 24 de Maio. 1369.
AÇOUGUE e bar. Compra-se pro-
missórias dn venda de casas co-
marciais. Tel. 22-5231.
ANTES de anunciar sua casa co-
mercial pj venda, pense bem:
1.°} Quantas explicações V. S.a
dará a pessoas que não tem
condições de compra?; 2.°) Já
viu cemo os anúncios estão ca-
ros? Amigo, aceite este conse-
lho, telefone agora para 34-069*1"Bueno 

Machado-Imóveis''. Rua
Barão Mesquita, 398-A. Temos
relacionado grande quantidade
de clientes certos. Funcionamos
ate 20 horas. Creci 986.

3AR CAIPIRA, lanches no centro
de Copacabana, contrato de . 5
anos, aluguel relativo", férias 20
milhões, progressivas, chope, sal-
gadinhes, vitaminas, rarlssíma
oportunidade, vende e (.juda. An-
tònio Queirós. Pr. Vargas, 446 -
2 o andar.

ARMARINHO - Vende-se bom
ponto, em frente ao colégio es-
tadual. Rua Conde de Agrolon-
go, 1293-A - Penha.

Galpüao
Vendemos no Jacarèzinho

iunto à Rua Lino Teixeira, com

área de 1 000 m2, cobertos e

200m2 descobertos. Pronta en

trega, preço excepcional de

130 000, com 50% à vista

50% em 4 anos. Ver diária-

mente à Travessa Jacaré, 05 —

Tratar Av. Rio Branco, 183, Gr.

1005, tel. 22-3737 — CRECI

256.

ATENÇÂOI - Aqui Av. Min.
Êdg. Romero, 433, com proprie-
tário, vendo linda lanchonete,
féria 4 500, p. 150, cont. nôvo
5 anos, diariamente.
ALUGO para comércio ou indús*
Iria, um «alão, 3 laias . mais
dependências. Aluguel 250,00.
Vor s tratar com Jacob, na Rua
Buenos AJros, 340, sob.
AÇÕUGÜÈ - Vende-se, contraio
novo no Avenida Geremário Dan-
ta» n. 233-C — Ja.arepaguü.
AÇOUGUE - Vendo 2, um Av.
Nova Iorque n. 115-A, Bonsucesso,
outro na Darão de Mesquita. Tra-
tar Conde de Bonfim n. 35 — Sr.
Júlio.

BARES E CAFÉS CAIPIRAS - Ven-
demos no centro da cidade e cm
fodos os bairros, corn entradas
para 4 mil, 5 mil, 7 mil, 8 mil,
10 mil, 12 mil, 15 mil, 17 mil
18 mil, 20 mil, 23 mil, 25 mil
27 mil, 30 mil, 32 mil, 35 mil,
38 mil, 40 mil, 42 mil, 44 mil,
45 mil, 50 mil, 55 mil, 60 mil,
70 mil, 75 mil, 80 mil, 85 mi
90 mil, 100 mil, 110 mil, li;
mil, 120 mil, 130 mil, 140 mil,
.150 mil, 170 mil, 180 mil, 200
mil e 250 mil, a melhor casa do
centro fino. Oportunidades excep-
cionais. Ajudamos mais. Av. Pres.
Vargas, 446, 2.0 and. Antônio
Queirós.

Bem contraio. Vendo. Motivo c
tro negeeio. Ernesto. Rua Teófilo
Otoni, 152
OLARIA - Vendo. Bar. Preço 2.5.
Entr. 10. Féria 6,5 só salg e be
bídas. Inst. novas. Contr. direto.
Aluguel 100. Tralar Rua Uranos,
1 1701101. Ramos. Sr. Joaquim.

Ven'.
de

BAR CAIPIRINHA no cenírq de
Bonsucesso, contrato magnífico,
aluguel relativo, férias 15 mi-
lhões, chope Brahma, raríssima
oportunidade, parn 2 ou 3 sócios
progredirem, vende e eiuda mais
Antônio Queirós. Pr. Vargas, 446

2.° andar. .
BARBEARIA - Vendo toda ou
parte de um sócio por motivo de
outros, negócios. Preço __ combi-
nar - Av. Brasil, 12 698. Mer.
cado São Sebastião, 1.° Pavilhão
porlão 106 - Tel.: 34-8070, ra-
mal 240 — por favor. Chamar
Morívat.

BAR LANCHONETE, perto do cen-
tro. F. 19. c| ent. 70. Restanle
bem facilitado, bom cont., paga
50 de aluguel, dos 5 resta 4 anos.iAmsro Magalhães.
Empresto para. ajuda da entrada. 

~~
Inform. Sr. Rodrigues. R. S.
Danlas, 117, «| 505-532.

CAFá-BAR - TIJUCA. Contrato
nôvo. Aluguel barato. F. superior
a 7,5. Muito lucrativa. Grandes
facilidades na entrada. Fénix, cn-
de o cliente com ou sem capital
compra o que quer... Rua Álvaro
Alvim, 21/7.0 - Cinelandia, c/

ÓTIMA OPORTUNIDADE
de-se um bar por motivo
doença. Preço s aluguel borato
— Contrato novo de cinco anos
na Rua da Matrii, 873 — São
João de Meriti, Estacio do Rio
PADARIA em Copacabana. Féria
28 000 — Vende-se junto c| loja.
Av. Copacabana, 861, al 407. —
Tel.: 36.4005.
PENSÃO comercial, vende-se pela
melhor oferta, base: 15 000 no-
vos, facilita-se, só serve almoço,
não Vrabalha sábados e domingos.
Ótima moradia, boa freguesia, ntf-
gócio de ocasião, tratar telefono
23-2400.

DINHEIRO E HIPOTECAS
Cautelas
Moedas

ATENÇÃO - Dinheiro - Empras-,
timos imediatos. Hipotecas ou ra*
trovendas de Imóveis na GB —j
5, 10, 15 • 100 mil. Tratar coi
o Sr. Gino. Tel. 45.1950. I
ATENÇÃO - 5 a 100 milhões. C'"uícl5s vencidas, moedas.
Empresto sobre garantia .mobílie* praia, ouro velho, i'óia antiga,
ria. Solução rápida, juros normal, pago bem, atendo a domicílio.
-- 32-5/tS6.

ou manivela da CTB. Ccmpro p.
çando em dinheiro hoje. Olivei-
ra. Tel. 32-0873, _
TELEFONE" - Particular" oferece"
para troca estação 2ó por estr.-
.ões 25 ou 45. tr.l.r 42-5585,
Sr. Lima.
TELEFONE 23143', firma compra
2 {do's.. Paga bem à vista n
em dinheiro. Basta trazer < últl-
me_ conta — 52-9533.
TELEFONE - 2£ 48, 34"7v~5~ii,
médico preciia um com urgên-
cia. Paga bem e à vistí, dispen-
sa Intermediário. Ofertas para
37-5754. _
TELEFONE — Compre e pague

o depois ds instalado na st

Ribeiro, 87, sobrei:
pacabana, cias 9
fRANSPORTADORA, firma riõvi
am fase de organização, admite
secío com prática e que tenna
cilentela de cargas direta. Tal.
30-0252.
TÍTULOS de clubes, vencío Caiçs»
ras, Tijuca Tênis, Touring, Flumi-
nen;p, . compro Jóquei, Flamengo
e outros. Tel. 22-2491, Ari Brum.
TÍTULO"""DÒ FLAMENGO - Ven-
de-se um título patrimonial famí.
liar, quitado e transferido. Preço
NCrS 1D0.C0 _ vista. .Tratar tel.
43-2709.
TÍTULOS DE CLUBES - Compro
túte, Jockey, Fluminense e Couh-
try. Vende Caiçaras, Costa Brevft
h cad. perpétua". Tel. 26-7642.
VENDE-SE parte de sociedade.
(50% dc uma penjão, com 20
quartos em Botafogo). Tratar pe-
Io telefone 26-6?06. Maria.
VENDE-SE título do Auíódromo
do Rio. Tr.-.l,-.r pelo tel. 27-9568.

títulos Barro d&
Título de

casa e no ceu nome. Preços di
de 1 600. Ed. Central sl 1506.
Tel. 52-9533.
TELEFONES" -Vendo", 25 - ..*.,_ .
2 000,00 - 27 - NCrS 2 400,001 !,oc'° PWieAtm pela metade
e 23 por NCrS 2 000,00 a Jacaré-;^ ,Preí°
paçjuá per NCr$ 1 000,00 e mui<
tros linhas, passado para seu nc*

VENDE-SE !.-_¦

NCrS ^'juca Cs-m-f-y Club

ATENÇÃO — Empresto dinheiro
com garantia de imóveis na GB
- FAVOR TRAZER ESCRITURA -
Solução Imediata — R. Barão d
Mesquita n. 398-A — Diirla.
mente atjS 20 horas.
ACÍMA DE 3 até 200 mil, em-
prestamos sob retrovendas, pro-

sorias vinculada.;. Também ca-
sas comerciais. R. Gonç. Dias

•I - 602. Tel. 52-0982.
A CAPITALISTAS escritório téc-
nico, garante sl capital. Sede
própria. R. Gonç. Dias, 84 —
602. Tel. 5243982.
ATENÇÃO - DINHEIRO - Em
prestamos dt 3 a 200 milhõss
sob hipoteca ou retrovenda de
imóveis. As melhoras taxas: S
luçãa «m 48 horas. Adiantamos
para certidões. Trazer escritura
Rua Alcindo Guanabara, 24, 7.°
andar, sala 714, tel. 32-9102.

_ ATENÇÃO - DINHEIRO - S«
POSTO DE GASOLINA • garagem vandau seu imóvel • al presta.
- Vando cl litr. 110 mil; capaci. !"•<•• representadas por pro-
dnd» p| 80 carros; 300 lubrif, missórias vinculadas à escritura
fer. 35 000; contr. 7; alg. não nos descontamos os dei primai-
paga; Pr. 240 000; antr. 100 000- ,os tltuloi ou compramos lodo o
O restante 70 prest. Detalhas om «édito. Trerer .seritur». Solução
J. Cnslanliaira £ Cia. - Rei dos no ato. Av. 13 d» Maio, 23, 15.»
postos • garagens • dos bons na- _____'• í?líj ^ T"'-_42£!Í.BJ_
gócios - R. Haddock lobo, 75 Ã JUROS MÍNIMOS amprasto de
sob. — Auxilio técnico • finaneeiV 1 • 30 milhões sobre hipotecas

48-9405. _ I de prvdios, terrenos e aps. Av.
POSTO DE GASOLINA SHELI É! !L'«t^v"r3" "". »l. 91"
GRANDE GARAGEM

Rua 7 de setembro, 181, 1° 37-6778, 8,30/1 Ih.

Pedem aer
| vendidas juntas ou separadas.
Tratar com o vigia na Rua Fre.

me de acordo com o Decreto rfojCaneca, 94, diariamente.
Governador. Tel. 43*1464. VENDO — Cad. MaracanS, 2 iuv
TELEFONES 29 49. Compro p| meu\]í> '. seP- Ho!P- Silvestre, M. M.
uso. Dispenso intermediários, -!p.fr3li' ?' p- . 0,el' T°u''n*. M-
Pasto, à vista. Sr. SOUZA -[Líbano, C. Federal. Res. Gu

and., entrada pela loja, íelero-
43-3-163.

Cautelas jóias e
brilhantes

Papo bom. ouro velho e
brilhantes, negócios de vultos.
Rua da Carioca, 28, 1.° and. s'5
— Das 9 às 17 horas com Ocla-
cílio, entrada pela Joalheria.

Cautelas e
brilhantes

Compra-se ouro velho, prata
rias, moedas e ióias antigas. —
Rua Santa Clara, 33, sola 714
— Copacabana.

Costa Brava, Floresta, Tere:op„
. C-ólr, GurilíndiaTELEFONES - 27/47 - Vendo s''_,,,. _,, „•„ Rr ... .

intermediários, NCrS 2 600 - Sr ^ .2 821 ? In^íí, 
5 '

GILBERTO, 22.0192 - 8,30/llh. 'TeL ' °'' ' '' "

TELEFONE — Compro telefone que
sirva pr.n o Leme e Copacabana.

outros. Per-
2925.

42-4212.
TELEFONE - Vendo
nha 48. Serv* p[

VENDO título patrimonal do Fia-
mengo. Preço NCrS 100,00. Acei-
to oferta. Tel. 27-1996.

telefone,
São Cristóvão,!

Tijuca, Maracanã e bairros próxi-
mos. Tralar 42-4212.

TELEFONES — Compro e vendo
todas, inclusive Cetel, Niterói,
Caxias, São Gonçalo e Manivela
e CTD. Tratar com Joaquim. Te-
lefone 23-5526.
TELEFONE' - 

"Compro 
22, .2, 42,

52, 48, 28, 31, 36, 27, 47, 25,
45, 26, 46. Basta trozer a do-
cumentação e receber. 52-3148,
52-3102.
TELEFONE — Compro estação
Campo Grande, Santa Cruz, 8an>
gu, Jacarepaguá, Ilha de Paque-
tá. Ilha do Governador, Maré-
chal Hermes e Madureira. Tele^
fone 52-3148 . 52-3102.

BAR CAIPIRA, todo cm pé, chopp
Brahma. V. Isabel, vendo fecha
um dia por semana, féria 11, cj
ent. 50 restante bem facilitado
informa Sr. Rcdrlçjuss. R. Sen.
Dantas, 117, s[ 505 - 532.
BAR CAIPIRA cm Ramos, f. 6,
tem bon moradia, cntraaa 20 m.
T. Av. N. S. da Penha. 68, l| 403
— Cerqueira e Gomti.

CAIPIRA na Zona Sul — Para
inaugurar. — Vendo 70 000 com
30 000 à vista — Otimo ponto.
Av. Copacabana, 861, sl 407 —
Tel.: 36-4005.

Tem c»p.
p COO carros, guarda 110 - Fax
430 lubs. — Boa lit. Cont. novo

Al. ainda recebe. Vondo bas*
tanto facilitado - POSTO DE
GASOLINA NO CENTRO - Com
féria mensal acima de NCrS 100

Ótima oportunidade d*j
compra. - POSTO DE GASOLI-
NA ESSO — Sem vínculo à com-

panhia. lit. 100 mil. Faz 420
lub. Cont. 7 anos novo. — Al.
não paga. Pr. NCrS 170. Ent.
65 facilitados. — Tr. na ORG.
JORGE NETTO, estes • outros
bons negócios do ramo — Rua
do Rosário n. 155 — 3.°, sala
301 - CRECI 263.
PENSÃO - Centro, fér. 200 p.
dia, só almoço, vendo cj peq.
ent. Tr..R. Alfândega, 111 sl| 405,
Valério, Tomás.

CAIPIRAS — Copacabana, Ipane-
ma — Feries do: 7 50O a 26 000.
Ajuda-se na compra — Av. Co-

_W_*' 
m' '' 4°7, Te,efone: PADARIA om Vila Isabel, forno a

_'_Y 
' 

.  '«"ha, f. 20, outra em Botafogo,
CAFE o bar, vende-se com boa f. 16, outra centro, f. 18, forno a
moradia. Rua Mário Ferreira, 227|[enha. Inf. Rua l.o de Março, 6,

ATÍ 30 MILHÕES, sob hipoteca
ou retrovenda de Imóveis, na Rua
Barata Ribeiro, 62, ap. 103
Tal. 57-0638 — Olvnipio,
ADIANTAMOS pequenas quantias
e emprestamos parcelas de 2 a
100 milhões cj bip. ou retrov.
Inf. R. Alcindo Guanabara, 25,
gr. 1103. Tel. 42-5B84.
BANCÁRIO precisa urgente de
NCrS 1 000,00. Paga NCr$
1 200,00 em 10 meses. Dai 18
às 22 h. 23-5853. Vital.

-Preço e combinar. '2.0,' cala 9, com Amado.

CONTAS DE LUZ OU FORÇA _
OBRIGAÇÕES ELETROBRÁS.
Compramos e pagamos na hora
os melhores preços da praça
mesmo. Anos de 64, 65, 66 c
67— Visite-nos com urgência. —,

154 _ 17 o retrovenda cf

52-4776.

Dinheiro
Vendo uma promissória de

NCr$ 10 mil por 8 mil, à ven
cer em 5 dezembro de 67, c
ótima garantia. Tel. 43-1464.

De 3 a 200
milhões

TELEFONE - Vendo todas
linhas. Só recebo depois de i
talado e em seu nome, também
fazemos trocas. Tratar: 52-3148
e 52-3102.
TELEFONE - Vendo para Copa
cabana e só recebo «pó; a ins.
talação em seu nome: 52*3148,
52-3102.
TELEFONE - Vendo NCrS 1 3CO,
cs). 22, ed. Marquês de Herval,
Av. Rio Branco, 1B5, 100.Í. Inf.
47-7230.

Av. Rio Branco n. 156 - 17.0J tetrovonua cie imóveis. Solu-
sala 1 718 - Tols. 22-5356 • .ção em 48 horns. Adiantamos

TELEFONE NÃO É MAIS PROBLE
MA — Ante3 de comprar, vender,
transferir ou permutar seu apare-
lho, faça uma consulta sem com-
promisso. Promovemos transações
rápidas, com garantias leçtiis fir
mndas cm tabelido, mediante pa
gamento em dinheiro, à vista com
transferências imediatas de nome
e endereço, e de acordo com as
normas da CTf, Damos rsferên-
cias [dônoas. Machado, 42-3613.
TELEFONE COPACABANA . Van.

Emprestamos sob hipoteca ou t)o 8 in'',á|o em poucos dias ji
em seu neme. NCrS 2 000. Só li-
das referencias o garantia total.

Sr. Jcão
Ipara cer!idõe3. As melhores la-1TELEFONE - Comp

Tel. 23-9135.

AÇÕES - BANCO
DO PAÍS S/A

VENDEM-SE-31-2978
PAULO

OPORTUNIDADES
DIVERSAS
BALANÇÃS^-^Vendeni-se a pra-
to, nova capacidade de 6 a 30O
quilos - Rua General Caldwell,
217 - 32-3156.
CARRO, ti do berço de luxo, voa-
dor e cercado seml-nòvo. Vende-

preço de ocasião. Tratar na
Rua Moncorvo Filho, 67 - Loia.
Tel. 02-3156.
COFRES — Vendem-ss por pre-
ço dc ocasião . facilita-se. Rus
General Caldwell, 217 - Tal.
32-3156.
ESTUFAS, máqiuna.. de café, re-
re.íqueira, sar.duid.oira e corta-

dor de frTos, por preço de oca-
sião - Rua General' Caldwell,
217.
LETREIROS LUMINOSOS ACRILI.
CO plástico, gís neon — lut
fluorescente, tabela preços — lu~
minar ias, firma dá orçamento. •
Telefone 29-3512.
MONTAGEM barbearia. vende-sa
em fórmica, cad. cromadas n. 4,
roupas, máq. c!et., ietreiro éttU

barato, desoc, lugar. Ru»
Saçu, n. 44, Quintino, começa
Clarimundo de Melo, 683 ou tsl.
22-5518 alé 12 h - Fernando.
VENDO mon tapem s..!__o beie_.3,

dança neqccio. Scer.dcres, me-
poltronas, etc, Lararijeircs,

-....Igu.. 28- 25-1894.
CAUTELAS - Empréstimo p| ad-xas. Trozer escritura. Rua Al- linha m,!mo desligado ou MA-IVENDEM-SE 3 cadeiras d- bar-m.m.tracao Rua Santa Clara 60 

|d Gb u ? 
- , NIVAIA•¦_iZ.ni rural. .Pago na beiro em ótimo eslado. Brasilsala 3, «quin» da Av. Copacaba- 

,,,,," ,"',„', 
a™"' nora ,m dinheiro os m.íhor.s n." 2 . Campanelll. Rua Don.na, das 9 as 12 horas. Isola 714, t.l. 32-9102. 'pr.ços, Sr. João - T.l. 23.9135'Francis.a n. 20, la loia.



ÍÔ UTILIDADES • DIVERSOS » ENSINO E ARTES *> ANIMAIS E AGRICULTURA

TiLI DADES
MÓV. - DECORAÇÕES IMOP.ILIAS sl. qt. Colonial t qt.

Chipendale, dsmals móveis. Rua
ATENÇÃO - Compramos" moveu' P"1"!'-1.8 de Caxias, 21-A, Arllndo.
usados — Proci*.a-i(. de grande PERSIANA do itlumínio Kírsh em
quan ti dado dn dormitórioi, salas estado cin nove, ci 2,47 x 2,10,
<la jantar Chipendale), pau mar- NOS 80,00, vende-se, Run Uru-
fim, caviúna, luii XV, Império, guolana, 55 s[ 711. Tol. .13-1759.
Jacaranda, Rústico, Colonial. pJpau MARFIM - 

' 
Dormitório dí

..jo.n.hora. T,l_. 48-455B. __.__,___. __,„ ___.,___,_, do „__,.___ Vrrn-,371
ATENÇÃO por motiva de mudança dem-se por NCrS 150,00. e l sala
vendo diversos qur.ird.j-roupas Du-de Jantar, também de pau marfim
pJax, lenho-de Iodos os tamanhos coni, nor NCr$ 100.00. Juntos ou
c coros. Rua Aristldes Lobo, 120, separados. Rua Hr.ddock Lobo,
jRIo Comprido. L2üó-_
ATENÇÃO — Coii-pr.-™»- movais PAU MARFIM - Dormitório da
usados — Precisamos do grandasjcasal, em estado de nôvo. Vende-
quantidades do dormitórios * ia-3e por NCrJ 150,00 e umn snla
In*; da jantar Chipendale, pau d* [antar, fnmbírn pau marfim,
marfim, cnviúna, Luiz XV, Rústi. Wn|. por NCr} 100,00. Juntos ou
co* ,- coloniais. Paga-se o valor!separados. Uva Hoddoialí lóbc-
máximo. Atende.-lo rápido em 1&1-B.
qunlquar bairro. T»l. 88-8219. IQUARTO, sala rujTico, 130 mil,
ATcNCÃÓ: Vendem-se, barotí^si- Íòyo fórmica buffet, niesn como

. io, cadeiras, barato, g. roupa 20,
sofá 30, camas, berço etc. urg,
Av. Suburbana, 9 521 — Cascadu

Equipamentos
eletrônicos

Vendem-se equipamentos de Estúdio
¦?. Transmissor usados.

Ver na Rua Conde Pereira Carneiro,
— Estrada Vicente de Carvalho, tele-

fone: 30-8844. (P
FOGÕES

C1AS5IFICADOS - Jornal do Brasil, <t.°.f<!Írfl, 25-10-67 _ 5

AQUECED.
FOGÃO - 4 bòcos, 2 butiiõer,
cheios. Contrato dt g«ií. Entròga
automática, urgente, M5,C0. Run
SÃo Luís Gonzaga, 1028-A. — SÕo
Cristóvã
FOGÃO - 4 bâcas, Somar, c/for-
no e «ifífldeira, 2 cores, Instala*
ção cj 2 bu.õeí, nôvo, ij vso.
Vsndo barato. 29-19M.
FOGÃO GAS DE RUA -3 « À bc-
car. Vendo 20 e 25,00. Av. Co
pacabana, 637, ncrfíifo Geraldo.
FOGÃO — Vende-is, 4 bocas, Al-
fn c\ botijas e contrato dn entre

mo, móveis usados e peças avui
?£s, salas rúst. S Chip-, G.
vestidos ele. Após ,is I3li. Ru
Tiboim, n.° 828 __- Tol. 34--Í8.-Í4. ra.
ATENÇÃO — Compro móveis ma- RÚSTICOS, Gala a dormitório, com-
dos. Tol. 48-4119, quo compra- plelos, vtrnclo os deis, 200 mil, é
rei dormitórios Chi|iondalo, Rús. I>ara desocupar luqar. Tratar najn-1 automática NCr$ 53,00. Av,
lico, modorno ou Império a salas! Av. Salvador de Sá. 184, EstrJcioJ Roma, 347-A — Bonsucaiic.
conjugadas claras a modernas «POLTRONAS vendo grupo estofa- FOGÃO Cosmopolita, 4 bocas, nò-
Impono. Pago bem t atendo ri- do, mais duas, e duas bicicletas!vo, corn boíijões, vendo hoje 85
prdr, - Tcl._48.4119. pj homem e moco. tudo oor NCrtlmlI. Tal, 49-0433.
A VENDA, mármores portua.2S0.00. Tel. 29-3933. "~ #.«»h,i-
italiana, belga e o famoso Brecha SALA DE JANIAR fórmica, 6 pe- OeLAU.-— AR CONDIC
Aramcla colorido, verdadeira ma-|Cas, eslado da nova vondo ur-
ravilna, mu. raro no Brasil para ponte. Rua do? Inválido', 10, sob.
mesas, mesin. console ou banca, e/^rrrTiJTÃ'"* n- ? 

" 
> z-i •'

par. lav. banheiro de luxo. L. ISOÍ-A-CM-A - D.reto d, fobn-
do Machado 39, ap. 10, últ. and.!"- ."quldatao Jotol, sqfá-camo

52-5973. -IJunto nes Correios;
D. Laura.
ATENÇÃO — Compramos móveis
unidos, salas •> dormitório*: ca-
viúna, marfim, rústicos, Chtp»n-
dal., Luís XV, Dupiex — Aten-
do rápido em toda Cidade. Te-
lefone 32-0111.

partir dn 57 000 - (i. México. 41,
ala 604.

SALA de jantar Cc!jnial mcd.
gig., mesa c| 12 c,hd., bufete, cris-
taleira m. de centro etc. em óti-
mo estado, vendo rn, oferta. Tei.
26-9735 dia e noile. _
SOFA-CAMA casal, vendo. Rua de

ATENÇÃO - Moveis - quadros'£?lJÍ£5.ÍI:.Z.2_£E: A0.5:
objetos da arto — antigüidades [SALA de jantar sm mogno, estilo
Quer vondor em leilões públi* inglês, ccrfbtando de mesa com ó

co»?? Tet lefone já pnra Mario —cadeiras e buffet, Av. Princeap
.14-2309 - para saber modalidades l____________l__J_______D_

_. condições.  ....... ISALA e dormitório rústicos" râm-
ATENÇÃO - Compra dormitórios:pleto:, 90 mil iuníos cu separa-
rústico, marfim, caviúna, Chipen-!d=s. Tralar Rua Aristldes Lobo,
tlale. - Tol, 22-4517. ! 128, _Rio_ Comprido,
COMPRAM-SE móvois usados, dejSALÃ" E DORMITÓRIO marfim ern

ATENÇÃO geladeira — conserto
— pintura • reforma — Técnico
europeu — Tal.: 37-5774 — orça-
manto sem compromisso.
AR CONDICIONADO - Fedor, 

'l

HP. Estado de nôvo. Rua Senador
Dantas, 19 sala 312. Telefone ..
22-5700. _
AR CONDICIONADO - Conserto,
limpo s faço Conservaçüo. Serviço
garantido, pintura de geladeira.
__e!._52-4230.
ATENÇAOI 50 geladeira. Serão
liquidadas hoie, desde 100,03. As
melhores da Cidade. Muito gelo.
Rua da Relüçãc, 55, térreo.
ÀR" CONDICIONADO - Philco e
Westinçhouífl, perf. Vendo cada,
£00 mil. Av. Gemes Freire, 176,
sal-, 902 - Centro.

ESTÉREO PHILIPS - Uma bole.-a,
¦ICO mil e radlovltrola Hi-Fi, GE,
150 mil. Aproveite! Av. Gomes
Freire, J76, cala 902._- Centro
GENERAL ELECTRIC - Í2". LISA,
portátil/ antena. Pouco uso, p£r-
fei to, 320,00. Rua Estêvea Júnior
70[202. - Praça São Salvador.
GRAVADOR parti automóvsl -
PhíilipE, modelo Cassete, comple-
to cl 5 fitas. NCrS 500,00. Tal.:
47.023S,_Olr_vlc__
GRAVADOR - Grundlng TK-46.
Vendo urgente, novo — Estsreo-
fonico, 4 faixas. Tel. 43-1434 das
8 is 11 horas. 43-5406, dos 13
òs 17Jiora->. Sr, A\r.dusll.
RADIOVITROLA - Auf. LP., HI-FTj
130, rádio mera 30; TV Philco,
arnaricanta, 21", caixas porá vilra-
le — VitCande do Rio Branco, 35,
a obra do.
RADIOVITROLA - Alta fidelidade,
auíomeítien, moderns, marfim, vá-
rios alfo-falanl^s, para 12 diecos,
urnenle, 220.CO. Run São Luis
Gonzaga, 1028-A. - São Cris-
tóvão.
RADIOVITROLA, 6" faixas," GÉau-
tornátka, LP 130, rádio mera 35,
radioía de mesa 85. Rua Vircon-
de do Rio Branco n. 35, sob.

snla 9 quartos de todos on tipos,
na Rua General Artiqas, 325-D —
Lrblon.
BON5 mov. antigos v. ou troco
pl" menores, .ti. [antar, ej. roupa,
sofá molas aço, 70, olch.io solt.
molas, 55, vilrina cristal, 110. R.
Gen. Dionlsio, 41, fim Voluntí-

estado de novo;. Preço de ver-
dadeira pechincha, sala 140 mil
771-Ai_SnivfljJí'r_l|o Sá^ 184
SALA DE JANTAR - Mesa elas-
tica, 6 cadeiras e buííet, caviú-
-ia e pau marfim. 2:0. R. Geri
Espírito Santo Cardoso, 5Â7 c/5
ap. 303.
SALA DE JANTAR CHIPENDALE
Conjugada, maciça. Vendo-ae por
NCrí l£0,O0. Rua Haddock Lobo,¦131.

BARATISSIMO - Vendo dorniitó-
rio p| casal em estado ds nôvo.
Proço NCrS 200,CO, e um;, sala
com bar espelhado Juntos ou se-|sALA DE JANTAI! - ModlríaTTS
__*___J___tá___i_ Loba_303-C.|pau marfim, em eslado do novo.
CHIPENDALE - Dormitório de ca-1Vendo. por_ NCrS 150 mil. Rua
sal, muito bonito e em ótimo es- Haddock Lobo, 303-C
feio, por NCrS 150,00, c 1 sala de URGENTE, vendo camas, i. cõsãT,
i,a^'lr; Vo mesmo estilo. NCrS colchão molas, ouarj» roupa, ca.,00,00. Juntos orr separados. Rua miselro, bufele, fcèrcr- nylon, gru-M.-.dcloc1:__Looo1_2q6.  

___ _U0 estofado, tudo borat=. motivo
COMPRAM-SE moveis mod.rnos.Jmudnnço. Rua Néri Pinheiro, 352
_P_a_ja-so J>em, telefone 48-5311. |ap. 202 - Eslrício,
CHIPENDALE - Dormitório cie c7- VENDEM-SE lincía cama de crian-
sst. muito bonito e em ótimo es- ça, N'CrS- 40,00; sefí-cama, tipo
lado, por NCrS 150,00, e uma sa- Gelli, NCrS 40.C0,- nisso consolo
Ia de 

jantar no mesmo estilo. c| 2 cai!., NCrS 40,CO,- erm.írio
f-JCrf 160,00. Junloi_.ou _sep,i_ra.;pau marfim, oronde, NCrS 95,00.

Siqueira Campos, 33, ep. 802.d03. Rua Haddock _ Lobo, 181-1
CHIPENDALE - Dormitório, maci-
ço, pj casal, estado de novíssimo,
vendo pi preço baratísjimo; sala
rio mesmo e:íilo, apenas NCr5-
200. Junto; ou ;'epíirodo3. Flua

CAMAS beliche, móveis escritório,
copas fórmica,

Copa, 37-9939,
VENDEM-SE móveis v»jd=s d. n>.
Ia * quarto da todo* oi lipos o
pecas avulsas,
Artlrjas, 325-D
VENDE-SE dormitório de casal e
J :icU de jantar e 1

COMPRO geladeira . T. V. mes
ino com defeíio, pago bam. —
Atando urganta, das 8 ia 12 ho-
ras, pelo 1»\. 54-3922.
CONCERTOS de geladeiras 

- Ar
Condicionado — Bebedouros. Co-
locamos qés ò domicílio cl gnran-
tia. tel. 28-9064 __¦ Sr. Ferreira.
GELADEIRA Coldspoí, 10 pás.
E^t.itlo n^vo. Toda original, ^„., .
branco, 255,00, na Rus Barata Ri.) Xavi.r d.
beiro - Tel._37.3262. _
GELADEIRAS - Vórlas maresi
tamanho, funcionando. A partir
de 1C0 mil. Av. Goma! Freiro,
176, sala 902.

RADIOVITROLA aut. lono-play
Philipr. tipo alta-fidelidade. mar-
fim com porta do correr v. 145,C0

Jel. 58-3264.
RADIOVITROLAS - liquidam-se o
partir de 120, Hi-Fi, automático
n-.ess 60. Portátil 50. Rádio me
sa de cabeceira 25. Por motivo
entn-ga das chaves. R. Lula do
Camões, 77, sob. P. Tíradantes.
RADIOVITROLA - 6 faixas, GE,
automática, LP 130; rádio meia,
ÂS; rediola de mesu, 35. Run
Visconde Rio Branco, 35, sob.
TV PHILCO - S3" 3-D, marfim,
óvimo som e imagím nos 5 canais
350,00. Av. Copacabana, 610, lo
¦ 

________

T. V. STANDARD ELETRIC 33"
•stado d* nova, vendo, com
máxima urgência, NCrS 320,00. —

J Prato da ocasião única, na Rua

MÁQ. OU APARELHOS
DOMÉST. (Lavar, Passar,
Costurar, Ar etc.)

PROJETORES d» Slides, alemães,
reminutoiTuirico;, com transforma-
dor pnra bniys volíocjeni. Vende-
se diretamente do importador a
preço* muito bon*. Av. Rio Drr.n-

A SUA LAVADORA CNGUIÇOU?:^^J>L™___}±___±?___
Tel.: 47-B224 — 7ôdas í-t marcas, VENDE-SE uma máquina fotográ-
com garanlia. ^Jf'15 "Zelas Ixon". Teleloner peia
ASPIRADOR ELETROLUX - Ótimo!1"1"'™ Pc-'« 38-8291.
estado, NCrS 30,00, Enceradeira
boa, NCrS 25,00. Av. N. S. Co-;DIVERSOS
pacabana, 819 — 404.
BERNINA _ ULTRAMATÍC máqT""r>: ATENÇÃO - Compro TV, pia.
cost, alétr. portátil cí eitôjo no», eciaraoG • getadolras mod*r-
(casaia, prego botão, zlg-zag, atc.}|nas, Tel. 57-1596 — Nagóeio ra-

VENTILADOR GE - Vendo 2
rnonho médio, de miií,, novos «
Bilenciosos, p' uso comercial ou
domóstlco, NCrS 300,00. Ver e
tratar Trav. Tnmoio, 7 ep. 310 -
Flamengo,

vendo NCrS 150,00. Tel. 37-9524
COMSERT.-MOS" o dorr.-iiio, 

'-.á

quints de lavnr. tle costurar, qudl
quer marca, cem rjJifítntirj. Or(.c-
mentos orátis. Tels. 52-2603 i
2-8103, Sr. Hercules e Hírrnó

MAQUINA DE COSTURA 5 crave-
tes — Vsndo em ótimo «stado de
conservação. Só hoje, Beratícal-
mo. 29.1914.

pido. Hoj» a qutilquAr li
COMPRO 

"TUDO 
USADO" _ Ra.

dlOS, vi ir o Ias, cristais, porcelanas
a tudo qus raprtsant* valor. —
T.l. 57-9890.
COMPRO tudo, o«ladelra, TV, en-
ceradeira, ventilador, máquíi
crever e lavar. Tel. 23.0878, Cor-
nelrc.
COFRE PEQUENO - SÍfé-camo,

_ casal, sala marfim. Vendo bara-
MAQUINA de lavar Bendix, ju-!to. fei. 46-8696. R. Voluntários
perautomátjca Economat moderna da Pátria, 416, apto. 302. Ven-

VENDE-SE 2 aofai-camo - Solt.
e casal, 1 bicicleta e I volodpe-
ds. Prdn melhor ovsrle, Urçjante.
Tel. 36-2160. Ocfriao. ^

ANTIGÜIDADES-
Moedas

Tel.: 36-1219
Compro prata, porcelana

cristais, topêtef, móveia, moe-
das etc.

Antigüidades
Moedas

TELS.: 43-1945-46-430»
Compra-so bisc-jt;, porcela.

nas, brome, praia, crislois, ta-
peles e lustres.

Compro tudo
TEL. 30-3320 - ARAÚJO

TV, Geladeiras, Radlovltrola;,
Máquinas lavar, Escrever, Cal-
cular, Tcgao, Acordeão,, Encera-
deira, Ventilador et,-., mfismo
com defoilo.

ENSINO E ARTES
m gflraritia. urgente, 2t.5,00,

S. Luís Gonsaga 1 028-A. -
São Cristóvão.
MAQUINA OVERLOQUE - Ven-
de-se. Run Getúlio 97, casa 21
— Todos o? Snntos.
MAQUÍNÃS de levar e geladei-
ras, liquidamos a pr.rtir de NCr$
150,00. Av. Bartolomeu Mitr» n.o
637. Tel.i 47-5224^ - 47-4262,
TORGA — i'erióe'%e maq, lavar.
Ótimo estado, NCr$ 120,00 paru
desocupar- lugar. Tel. 22-2345.
VENDE-SE uma máquina de ccaiu-
rs portátil. Tratar Rua Machado
Coelho, 79 ou. 201 - Estácio de' 

Tel. 52-2946.

VESTUÁRIO

GRANDE LIQUIOAÇAOI - 50 ge
ladeiras r-erão liquidadas hoje. des
de 100,00. As melhores d» Cida.
de. Muito gelo. Rua da Relação,

Tc-rrec.

nd Rua Ganaral
L.bl

nao comprem sl i _ ,".:a -^ . ""}\°' 
" ' 

_t"4;«'"5e 1 bufót cie fórmica e 1 estante,consultar n| preços. Rua Santo 7
Luzia 776 gr. 1 201. _
CCRTIMÃS iaponêsas envernSã- 51¦ dai, prontas para instalar 2 x 3 T/Stirin

. i-.':, vondo melhor oíerla. Bate:;'' NCrí 50,00 e focião Cosmopolita
j-rado, quatro bocas, vendo m
lhor oferta, 45.3641 dss 12 ,
13,30 horas.

fi mesa IV n demais pecas
Ver Jia Rua Pinto Figueiredo,

cesa 3,^Praça Saenz Pene, _
^ala. fórmica, nova, linda

còr, bufete, meia 4 cideira»,
I custou 230 mil, oor 120 mil.

R. Santana, 73 ao. 2 0-39. Tel.
23-4996.

CORTINAS - Vendo 1 par (1
bandos). Perfr-ito estado. Tel.: ..
45.8993.

CAMA de casal com cclchín. Ven"
e-se, República do Peru, 305.

CAMA DE CASAL - Conlugado,
pau marfim e caviúna. Vendo ur-
penli. Rua dos Inválidos, 10, so-
fcr.i do.
CAMA CASAL - Vendo c| colchão
molas, mesas cabeceira coniuc'3
das, esrsdo nova
tido c 1 carrinho

| VENDEM-SE 2 gravura; ítntiuís.
|Ana 1902 e 1912. freco de cca
slõo. Tel. 26-1_4-'j9._
Vl-NDí;-S£ sala de jantar Chipen-
o-ile. Ver e trator na Rua cio Rus-

. sei, 404 op. 601.
VENDE-SE uma mesa de jòço fer-
rc bnticlo e quatro csdciroí «sto-
fidas. Av. Atlântica, 3170 sp.
42.

TELEVISÃO Philco cortítil 2ÍO,C0.
TV Zenith 23". 320,00 - R. Re-
eienteFeiió. 10.
TELEVISÃO PHIIÍPS ÍI", 

"armui-

cana, NCrí 190,00 — Cinema nos
3 «anait, ocasião — Rua Domin-
gos Farrelra, 187, ap. 37, 4.°.
TELEVISÃO ADMIRAI 19", íeCèT.
mmj nos 5 canais. NCr$ 390,00

GELADEIRA - Pinta-se, conserta-
e, fre-cn-se máquina, coloca-se q£s,

rtl-i cem garantia. Tel. 52-4230.
Rua Frei Caneca, 17.
GELADEIRA GELOMATIC 

~~o\5

pé:, moderno, retilfnea, semlnova,
perfeita, urgente, 325,CO. Rua São

Gomaga, 1028-A - Sio Cris-
tóvão. '

GELADEIRAS a partir de NCr$
120, 150, 180 até 300, Frigidaire,
Clímax, Gplomôtic, Kelvinator,
Drastemp. Todas gelando muito
bem e com 30 din-- de garantia.
Rus ds Conceição 145, sobrado.
GELAOEIRA Gelomotic, moderna',!Maior 

"Rego, 
149 o->. 102

Retllfneo, 6 meses de uso, por 
"'

365,00. Rua S. Luís Gonzaga
320-A. Largo do Cancela. Sie
Cristóvão.
GELÁDEIRA~Sprinne~r -~12 pés -
Americana, ótimo funcionamento.
180,00. Ruo dos Invílldos. 10,
cobrado.
GELADEIRAS'— Vendemos aelan-jdofr.o nerfll

SÍlv*!ra, 40-401
TV 23","ÃDMiTaL," linda,"funcio.
nando 100o/ó, urgente — í-iCrJ
290,00. Av. N. S. CcDCcstana,
I 102, lc|o 7
TELEVISÃO - Vendemos marco
como GE, Tele-King, Admirai, In-
victur. 17, 19, 21, 22, tôdai fun-
cionando muito bem. Temo-: ?
partir de NCrJ. 120, 150, 1C0, 200
até 3r>0. Ruo da Conceição, 147
serr-do, ao Indo do Colégio Ps-
dro II.

CASACO gelo de loritrn, est. de
nôvo, 1 quídro Murilo SSo João
e n ovelha, I tc;>ete de parede

do Tel.r 46.

FAMÍLIA em mudança vande tu-
do, muita c o i a e, utilidades em
geral, elotrodomysticos, louças,
tiipete, rndioln Hi-Fi e estéreo,
baratíssímo. Doía de Dezembro,
2o-7<M. Coiole._
GELADEIRA, televlsüo, «nceradel-
rn, a:pir.idor, rádio auto trans.,
clrculador sr Faet, gravador We-
geor, melhor oferta — Nisia Fio
resta, 63 - 58.7056.
VENDE-SE conjunto nupcial Panex
novo e cama de solteiro com col-
chão, estado de novo, Avenida
Si/burbsno 7789 op. 202, fundos,
Abolição, na parte da manhã.

VENDO BARATOr - O.lod.lro
Cônsul 44, TV Standard El.tric
ho, rudiovitrola Standard 64, «n-
ceradaira Arno, movais nuartol
completo, armário fórmica, fogíol

ItaJlanc, .1 espelho, .mais 3 qua-___,, Maningi ,4j.B. P,L„ 
-1.„ V-UKbOS E

dro», tudo 300.00, só 1 peço vale _ j,tirtpaqu4.
mais. Tel. 58-3264

148.8, Praça S.ca

PARTICULAR vende alguns vesti-
dos esporte. Preços baratísslmos.
Tel. 26-1469.
PERUCAS INTEIRAS BELI5SIMAI
Para todo- os tipos e- core». A
parlir de NCrS 90,00; meio n.o3:
Facilito. Dou fiarantiG e asaisvéi
cia permanente, reformo etc. As
'(Modernas". Te!. 32-«i023, com
Mme. Kurcínak. Você ganha no
proçc & ni qualidade. Cab. natu
rais.
PESUCAS "SOÇAITE" - Ar. mino
ras afamaclnfi, em liquidarão, para
qu-ilquer còr e tamanho. Visite-
ms ou peca demonstração a demi
cilio. Mme. Lúcia. Tel. 37-9476
ou 57-8275. Compre cabelos,
PERUCAS ir.leira 80 mil,' cabelos
naturais, rabos o melac, devolve
dinheiro a quem comprar por me-
no:: em cutro prirte, comparo no?-
«a fr,i-,ricfií5o. Av. Gome* Freire,
176 si 401. Centre. Tel. 52-2139.
PERUCAS louras, griialhas • ou-
trac córet. R»bos dted» 100,00 -
Vi paruca detdp 40,00. À víitt e
a praso — 46-3S4S.
PERUCAS INTEIRAS, 70 mil, rabos
50 cm, 130 mil, meiea, 40 mil.
Sen. Vergueiro, 203, ep. 920 -
Bloco II. Tel.: 45-8832.

Rua Dominpoe Ferreira n. 187,1910 — B!oco_B^

PERUCAS GLAMOUR - Perucas,
rabos, trancas, meia;, chinos, fran-
Íóe^ ate. Pirs ueo natural, te:!-
das fia por fio esteril-izadas, cion-
tificõmente, conr«c;ão própris. —
Vendas a prazo 3 — 5 — 7 vezes.
R. Senador Vergueiro, 203, sr>.

ap. 37, 4.° andar, Cop
TV PHILCO mcd. 23",' Hi-Fi, multo
bonita, marfim, como nove. Fun-
cion. perfeito. NCrS 3CO.CO. Rua

Rn-

45-S832.

TOCA fita Motorola, stéreo, ame.
ricano, mod. 19Ó8, para fitos do
3 ou 4 canais, 12 ou ó volts, dois
alto-felantee, 6 cc1. Baie NCrí ..
7CO.C0. Tel. 2_T__26S3,J:ernar,doi
TELEVISÃO estou vendando a
pnrtir de 150 crur novos, liqul-l

de todo «stoque

VENDE-SE doii trajei p| noiva. —
Ver e tratar nc Rut Maranhão, 314
ep. 101 fundos — Méier.

Revendedores
e boutiques

PROFESSORES
VENDO uni» pia d. ico 120;<6Ò,'
com armários .m baixe. — Ti-APRENDA A DIRIGIR 9m VollTn; 

—

l.fono 56-0224. !o NCrS 6.C0 a aula sem taxa oulACADEMIA MEDEIROS DE ARTES

r.cup.rição, .m Copalabin* on;
__|l domicilio - 57-1111.

VENDE-SE fogão elétrico Kenmo.
re, americano, nôvo, na cr.ixn, tc-
t.ilrnente automático. Pre;o base
NCrí 1 0-30,00. Condiclonador de
ar Philco, americano, acima de
9 500 BTU grande. Preço NCrí
1 £00,00. Telefonar pl 43-9322 e
43-5830, Sr. Joel.

matr. Aulas diurnas, not., dom. e MUSICAIS - Violão, guitarra, bor-
fer. Apanhamos a domicílio. Te-jaa, lá-Iê-Iê, or-^ãc, piano, balxo.j
mos tnstrutora _e cred. Aasiat. no b^t., canto. Teoria e solf. met.j
prep. de doe. Tel. 37^6097."AULAS 

- Portucjuís, Motsmitic»
o outros matéria?. Preparo rápido
e perfeita. Prof «nor com longa

1 experiência. Tal. 37-8649.

DIVERSOS
DECLARAÇÕES
E EDITAIS
DECLARAÇÃO - Doclaramos paro
cs^ devidos fin; de direito qu»
foi perdido no trajeto de Ipane-

Declaração
Dr. Antônio Carlos Roberto

Sampaio de Adelo, dacloro paraiu ug i_joih;-j . . ,,
mo ã Copacabana o Livro de Re- os oívidoí fine, qus a sus Cor-
nistro de Empresados n.o 1 (um)!t»irn Profissional n.° 6 311, ex-
dn firmo Ren^e Mugrabl -'¦do firma Renée Mugrobi sita n« Detlida noln C R H ,ln r„,-,„a 

M a* lnfl
Rua Visconde de Piraié, 3-B, Sra. P . f 

° ',' 
, 

<!" Gu,l"i"|CURSO INTtNS
tifica-se a quem o encontrar e de- bor*' fo1 «xtrívleda.
volvar nu endereço ecíma.

ALUNOS DE ENGENHARIA dio
cuias particulares em Ipanema.'
Tel. 27-6237, Luís ou Roberto. I
ACADÊMICO - Leciona mntêmã-i
tico e Físico. Tel. 25-4790 - 01 li
e 20i_22_horo;.
AULAS para rnotÕri
(iramos documentos
» domicilio, 2. S. Tralar com Al
cldes ou D. Isaur. Tel. 36-0316.
ALUNA universitária dá aulas par-
tleulares ri» Inglês. Fi-ier 27-1222.

om
Bpanhamci

Declaração

do bem. como nova, NCrS 150,00 nielhorei marcos, Phiico, G. E.,lPfeços pj revenda (troca-se

Condomínio
DO ED. DONA EUGENIA

Ficam convocados os senho-
res condôminos deste edifício

ipi.rn uma reunião extraordinâ-
iria paro c dia 6 d

11967 ro ap. 101,

(em primeira convocação e às
121 li em secunda e úllima con-

Saias, blusa», vestidos, slaks.lvocr.ríio com qualqu
coniunic», rnoiots ele. artigosjcJe presentes,
fino* das mulheres fábricas,

le

i A firmo FARMÁCIA NOSSA
(SENHORA DA SAUDê LTDA.,
com sede nesta cidade, à Run
Sacadura Cabral, 165, convida
n todos aqueles que 

'3* 
julga*

rsm credore;, a apresentarem
os seus créditos no endereço
acima e no prazo de 15 dias,
o contar dfiíía data, sm virtu-
ds de cessão total de suas co-

novembro;;",5 ?• 
caP!'al- Ri" * -"«neiro,

i 20h30m ou,,jbro 
tle 'VÓ7. Forma-'cin 

Nosso Senhora da Saudr-
Ltda,

IVO Dt INGLÍS -
4 mor*: - Aulac diárín. —
NCr* 40,00 m*n9DÍ6. Instituto
lihn Kann.riy. - T.l. 22-2430 -
Centre. -

numarol

A::«.unlo: Ação

DIVERSOS
ordinária de|R'iFA"

CONCURSOS Trib. Roo. Trab No
va; turmas) Of. Just., Of, Jud. a!
outros. (Vendemos apostiles). An.!
99 (l.o cicir.) - Motrlculn grátis
ró aaíe mêa. Cur;o L. Monteiro |
Av. Pio Brr.ncc, 185 s| 1027
Ed. íMerq. do Hs-rv.-if.
ENSINA-SE cabeieireiro mãrüiura
fornece-E* material, temo: mode-
los; Padre André Moreira S3-2Í2
Prcfessoro Gloria - Meier.
ENSINO 

"corte, 
metadlTfacil. tri-

cô, bôlís de conto. Glorlnha.
Rua Miguel lemos, 74/502 •-
1417 h - Não ale.-ido fei. de
vÍ7.ínho£.

iCLA 05 CABELEIREIRO - V
da Pátrit, 341 - 1*:. 25-2124 -
Demos diploma registrado o for-
necsmcí meteria!.
MATEMÁTICA -
extmtía fínaÍ! N'1
re de auls. Tel.:

Pr»paro pera'.*í 
5.CO per ho-|

46-6531 — Rene-t

VENDE-SE urÉjenle sofá 3 luejare;";":;:." 
.-:;;,,u;-;'ivr..ii:..iho, nos 100,00, «tante n-P?r'VVilK vro* NCr* 8°.0°. ".f'; "ôvo Vul-CI10. 37-7.185. „. ,.,.-., ,„nrj\ ..I-rim, NCrS 120,00, sala jantar per-

feito eslado NCrS 350,00. Vor R.
35o Salvador 2d ap. 701.
VENDE-SE móveis estado 

'òs 
nc-

vc3, armários, cnmas, coícriõo;,
rômedas, fogão c| buiões, sofá
cama, grupo 3 peças, selai, ms-

cgipcio.lso consolo, dormilé.-ios, tudo
desocupar nrédio Prss

DORMITÓRIO DE FÓRMICA - Do
errai, coniuejado de luxo. Vende
barato por motivo de noivado dst-
feito. 29-191.'..
DÊ OPORTUNIDADE. vTnÃTTÍS
veis novinho.';, sem ato: jogo mo-
sinhas mármore negro eo'
grupo estofado tecido boucle itn-lborolo.
iano, ^espelho moldura curo fo-Vareja* 2962-^

llie, |0£)0 mesinhas Íacarandá. so-
fü avulso, abajures, are: jacar,cadeira, mesa redonda, puff etc.
R. Gustavo Sampaio 676, ap.
808. Túnel Nôvo. Facilito trans-
porte.
DESFIZ noivado, vendo sem \j_o~A
qrupo estofado luxuoso Íacarandá í
e corvim, olmofadões soltos nasl
costas e assento, outro em tecido í
coco ralado, tudo Vulcaes-puma,
mesa redonda, cadeiras c. palhi-
nha, cama cosal, iògo mesinhas e
arca, tudo em íacarandá, espe-
Iho moldura dourada outro oval,
estante em mármore, jôqo me.-.i-
nhas mármore rosa, troíller-bar,
sofá avulso, quadros, abajures,
adornos, cama casal melai dou-
rado etc. Tenho transporte. Rua
Ronald Carvalho 275, op. 202.
lido, Das 9 às 21 horas.

Super-Synteko
VITRIFICADORA ARCO-ÍRIS

ITDA. (APLICADORES)
AUTORIZADOS)

FACILITAMOS
Fone: 29-6851

Super-Synteko

DORMITÓRIO completo Chipenda-
1.2, um sofá-Coma e um joyo de
fórmica. Vende-se, Rua Apla n.iro„,,,

I -106 ap. 303. 52-0316

E PAPEL DE PAREDE

Garanlia de 5 anos "de 
fir-

ma". Sóiídas reíeréncias. Pre-
ço. NCr$ 3,00 m2. Praça Fio-
riür.o, 19, sela 66 — Telefones:

32-0919. (Atenda-

SUPER-SYNTEKO
f RASPACEM P/ClRA

PINTURAS

!" LIMPEZAS

^.'',..'íí...7 ÍÒ.j: 
'-.-¦ 

>"íí45-4546
3^7973 - 30-7834

DORMITÓRIO RÚSTICO para casal mos aoa domingos).
Vendo. Preço NCrJ 90,00, solo
rústica, 60 mil. Juntos cu seR.ira-
dos. Rua Haddock libo, 206.

DORMITÓRIO e sslo Chipendale
completos. 100 mil, 6 para de-
socupar - Venda rápido. Ruo
Aristldes l.óbo,____28. R. Comprido. I
DORMITÓRIO e 

"sala 
meeicos -

um chuá — Preço de orrazar —
sala 150 mil — Venha correndo
-- Av. Salvador de__Sá, 184.
DORMITÓRIO CHIPANDALE 

~f.\t.

ciço, claro. Vends-íe por praço
convidativo. Rua Haddock Lobo,
181,
DORMITÓRIO - Moderno, muitoI
bonito, em marfim, caviúna, Igual*
zinho a nôvo, vendo, preço mui-
to barato; snla mesmo estilo, ape-
nas NCrS 200,00. Juntos ou sepa-
rados. Rua Haddoclc Lobo, 303-C.

ESTOFADOR - Marceneiro, lustra-
<í.-r, reformámos e executamos
qualquer tipo no ramo, com p»;
feicão__Tel. 47-073B.
FBRMICA - Móveis, Coniuntos da
5 peças pam copa e cozinha, me-
a . 4 banquinhos, dzzdc NCr$.
69,00; banquinhos desde NCrS 6. Preço e qualidade
Ns fabrico^Rua Frei Caneco, 117.1
GUSTAVO SAMPAIO 6767"ãp"T 

Reunitlüs - Av- Copacibo
-308 Móveis tem uso, grupo es-613, siL 203, Tel. 57-2349.boiado, |otjo mesinhas, orca, es- "t.
pcihc moldura dourada, abnju-i
rej etc. Transporte grátis.
GRUPO dTcõnadã-Iridií"vendo
bpratfssimo, sofá, 2 poltronas. —
Alm. soltar, pouco uso, 138 000.
Tel. 26-9685.
MOVEIS - Vendem-se, quarto,
completo, pau marfim, carne de
solteiro, e berço. Ver nc Av.!rer
Ataulfo de Paiva 1260 — 403

oti NCrS 2C.0.C0. BrastíVnp, GE, Philips, Emerson, Semp. e outro-
Fnçiidr.ire.^ Rua Leandro Martins,L_|e 14 _ 23 pol. Ver hoie na

Tegelar, Uva Mayrink Veiga, 11,
sola 701. P_ Meui. __
TELEVISÃO EMERSON 23 pol. m|
19Ó5. Cor rnaríim, pouco U30.
Vendo barato. Rua Riachuelo, -U
apto. 40],
IV GENERAL ELECTRIC - Moda
Io 1968 — 12 polegadas, intarrup-
tor automático, ear-fone, protetor
poro visto, lindo modelo. Ainda
nr. cai-a. 360462._
TELEVISORES desd. 

" 
120,00 de

17" e 23", cinemo nes 5 çr.nnls,
melhores marcas, garantides cl
novas. ííu.í do Senado, 322, pró\.
Av. Mem Sá

esq. doa Andradas
GELADEIRA - Frlgldelre Futura-
ma 10,5 pvs moderna perfeito
funcionamento. Vendo urgente,
Av. Copacabana, 861, apto. n.
1 208.
GELADEIRA -Vendo do íi pés,em estado de nova ,peln melhor
oferta. Rua Santa Corn, 168 «p.
801 Copacabana.
GELADEIRA. 7,5 pés, 100% fun-
cionamento e pintura, Coldspot,
vrtndo hoje ao primeiro por 165
mil. Ver Rua Santana, 73 ap.
1401.
GELADEIRAS E TVs., pinturas •
pistilii, reformas, lantcrnagtns,
•orviece garantidos é com Stot
Radies Ltdí. - T.l. 27-5215.
GELADEIRA BRASTEMP - 

'lò 
pés,

retillnea, eslado de nova, NCrí
250,00. Rue Estives Júnior, 70;202

Praça SSo Salvador.

mercadorias). R. México, 41, s!1
604

força

Jato!) Landi

HOJE £0 geladeira* s-erâo liqui-
dadas, derde 100,00. Muito gilo.
Rua da iíelaçSc, 55, térreo.
TÉCNICO - Geladeira - Ar Con.
dicionado — Concerto no rnnmo
dia • lotai, eom garantiu. — Orç
grátis - 23-3652.
TêCNICÒ" ALEMÃO - SR. fRANTZ

Oficina lagalisada — Conf«rto
• pintura de geladeira, Serviço
garantido. Tol. 25-5139 » S7-OT67.
VENDE-SE Geladeira Brasiemp, 7
pés, 200 mil, ver na Rua Pará,
262, Caia 7. Praça dn Bandeira.
VENDO geladeira com 5 pts., nc

e um cofre alemão P. gda
firmai, pèao 1 200 kg, 5 chave*
couraçado, no Rua Bnrno São Fá

16 sob, com Arlindo.

Super-Synteko
NCr$ 3,00 m2
Raspagem e Calafetaçõo

Oficinas

MOVEIS - Vende-se sala Cole
nial, completa. Peças juntas ou
separadas. R. Manuel Leitão, 17
apto. 201, esq. Haddock Lobo,
TV 28-1088. Janole.
MOVEJS È DÊCÕRÃr;õ"ES"^-~FÕ-|Sr- G!,h''a0-
bricàção própria. Rarísslma opor-
íunidade. A mais moderna loja
do deceroções da Guanabara.
Como lançamento eipecial ofe-
rece semente esta semana, os
mais modernos móveis em ledos
os estilos. Tapeçarias e finíssí-
mos artigos para presentes pelo
menor preço do Rio. Luxuosíssi-
mo dormitório para casal, de
1_ £00,00 por apenas 8e0,00. Bo.
Itssimot conjuntoa estofados cm
leoiflmo vulcrom c pura espu-
niOi do 850,00 por apenas 400.
Colchão de molas para casal de
180,00 por 90,00. Coniuntos de
mesas de mármore, de 480,00
por 290,00. Tapeies em todos
tamanhos e qualidades. M6veis
de fórmica dos últimos modelos
da nossa fabricação. Estantes e
armrios duplex e milhares de
peçjs^ avulsas pelo menor preço
do Rio. Compre ia para não se
arrepender. Pronta entrega. Pra-
ça das. M.ições, 394-A, esquina .
da AV. Nova Iorque. Tel. 30-7646. pdr_ hOtel
Tropa o anúncio e ganhe um»
valiaiossima peça decorativa. '-
Cr.bnna Moveis e Decorações em
Bonsuceôso.

Super-Synteko
Com j| garantia — Sólidas

referências — Preço p| concor-

executamos serviço de

imediato, nas 7ona Sul e nor-

te. Raspagem, p| cêro. M. in-

formações tel. 43-6266 chamar

Super-Synteko
com garantia

IR CONDICIONADO

FRI-llIR
Gabinete aço inox. gani),
lido 10 anos. Assistência
aêcnici diieia da fábrica.
Faciliu-se. 22-1778-

42-6885O0-3024

TELEVISÕES, comprar não é pro-
blema, a partir de 100,00 cruisi-
ros novoa. Ternos várias marcas
como GE, Emerson Philco, Phi-
lips e outras. .Venha ver pnr.
crer à Ru* Mayrlnk Veiya, n.°
11, «! 302, r.o Ponto Sonoro.
TELEVISÃO PHILCO 23", 114
fjrnus, Directa, controla remoto
sem fio, rnodernú-eima, perfeita,
NCrí 5j0._rsl___ í7-02::2;
TELEVISÃO Zenith, ií", ímerlea
nn, funcionando 5 canais, NCrS
250,00. Rua Peçanha Póvoas, 16
- Ramos, iunto 1;. Uranos, BB3_____

TELEVISÃO? Pr.sltjmos fai.r di-
ribeiro, — Tamoc e.ut vandtr
urgenta 145 apar*llio» d* teUvi-
são «I* o fim do mês, marcas:
Pliilto, Tflefunltftn, GE., Admi-
ral, ArUl, Semp • outros, d» 13
19 • 22 polegadas, po/tutil « da
mana, a prafoc ã0% a- nuru:'
da tabals com auloiiza^üo das

Ternos usados
Tel.: 22-5568
COMPRO A DOMICÍLIO

Calças, camisas, sapatos, etc.
Popo melhor que qualquer
outro.

ÓCULOS - CINE-FOTO
JÓIAS DE SRA. - 17 pecas, puf.ie!ras, rsíópios, anéis e brilhan-,
tes tudo 980,00. Valor 3 milhões ní Á m,-. ki n -.
e l eclar de pérolas cultivadas, DIÁRIO N.° l;
lei. 56-3264. I- '

20;i2|67,
i maior. O resp. pede de
jfERCEIRO S5.\C>'_ Autor" d. 

"li.

publicado

MATEMÁTICA - Ginásio 
"^~£7iu".

', dent» de E.-.tjfc-ihoris en»ina a do-" -licilio. Trattr D. Catarina - Tal,
7-5569.

irs.nsfsrid» da TV, peladei-i.-iüenizaçcrs movida contra os-rse eletrolt de 23|I0|67 ;:aro
or.ciominos por Ester Bechuch-r''° -'2l07' Pcr
leio desastre e morte d
Ilha e outros afeuntoj. t) —W,_ ci.ntlfi™

Síndico. br.v. sõbr» èsi. probl.ma, pr..|M-' •;•' ¦'.-¦ ft r--,

hom.n?"""" ST*TMt 
"»™ * *5o.Iiom.ni ou mulh.r.s ov.nN .du- Enq^nhafla T.

ledos, Mi 30 .nos. C.rfa? píriM*> poMari., H 373, n«t. jornal,!
| indicando dido» peiso.i. pan .n.|PROFtSSOREi para Artloo W
itandimanlos posteríorts, «|,d*r<ko!^3 

**'¦¦¦

;ou t.l.fon». Girint.-ij, sigilo'"

su;a em
Maurício - Es;.]
fonar u noiJe..

abcolulo.

Aviso e Comunicação
MENEZES MÁQUINAS LTDA.

que foram extraviados os seguintes
de sua firma:

avisa

Brilhantes
e jóias

Compro, pago até 2 milhões
por quilates! Jóias em geral.
Pref. negócios de vulto. Atendo
a domicílio. Rua do Ouvidor
'4?í_».l_30l. Tel.: 43-5233.

ÓCULOS - CINE-FOTO
:OMPRO proietor de cinema 16
min aonoro, qualquer marca. No-

fabricas, Iodas novas . t| dupla gócio rápido à vista a domicllii
garanlia. — Cada TV acompanha Tel. O7-0222.
uma antena gritls, v.nd.mos 1 MICROSCÓPIO - Z«is< ãunínt

tamos sua TV unads como parte
da pagamtnto, oferacamoc NCr$
200,00 pala suo Tv usada. Orga-
nixamoü s»u crádito na liora, an*
tragamos na hora, assistência na
hora. favor y«r •xposíção * v«n-
d. na ESTREDA DE PRATA, nl
Av. Copacabana, 381, i| 211 -
Cantro Comercial. Vonha visitar-
nos • não sairá dam comprar -
Ganha grátis uma antant • uma
masa pars TV, Atanção: nosso
Uma • raeolvar sair problanu.
Sá ata o fim do más.

RÁD. - FONÓG. - TVs
ALTA FIDELIDADE - Mod. 67,
móvel jacaranda, sem uso, 8 alto
falantes, nova, astereo — custou

1 360. Vendo 400 mil. Av. Co.
pacabana, 1 299, ap. 108. 27-6439,
ALTA FIDELIDADE novas, vírios
alto-falantos, móvel cnviúno, es-
tereofònico, vendo urgente, 400,00
coni grande prejuízo. Rua Dias
da Rocha, 31, casa 4. Perlo Cine-

Copacabana — 37-7350.
A.UPLIFICADOR - Delta, modelo
620, cj F.M. vendo barato. Ur-
gente. Rua Riachuelo, 44, apto,
401_. ___
AMPL1FICADOR Bogen HÍ-FÍ, »o-
cadlícoí, Garrard, rádio, alto-fa-'onie 

yniverairy Co-Axial, 12", cai-
y.n acústica separada, móveis ja.
_________________ NCrS 950. Tel. 36-2140.
A VISTA compro televisão com
defeito, atendo na hora em qual-
quer hairro. Pago até 100 OCO.

49.85_[_>.
ATENÇÃO - Compro 

"mivils

ustiílot, '.jlat « dormitórios mar-
fim, caviúna, rústicos, Cliipan-
d.les, Luís XV, Dupi.x. Al.ndo
rápido am toda Cidad.. T.lefa-
rie 22-0567. _
ATENÇAOI"- Compro- tV, pia.
nos, eslara-os • galadeíra ntodar-
nas. T.l. 57-1596 — N.gólio ra-
pido — Hoja_a_qualquer_hora.
AMPLIFICADOR FISHER X-100 B,
Stereo Tapedeck Sony 464-0 e
TocadiJCo orofisaional P.E. ale-
mã;>. 38-5-415.

TELEVISÕES PHIICO, GE, ADMI.
RAL E PHILIPS - 23", 16", 13"
. 11" - Mod. «7 - Adiamos
troca, pagamos ati NCrS 300,00
pl s.u TV ut.do — O s.ldo «li
12 m.s.s •/ iuros . a vist. na
maior mol.ii — T.l. 46-3102, .li
71 hora».
TELEVISÃO - 23", estreltt, mo-
derna, c/ tubo nôvo, c/ 1 ano ga-
rantia da Bratccp. 270,00. Av.
Copacabana, 435/410, após 20
horas,
TV TFLEKING - 23", pís^plíítT,
|>erfeito funcionamento. 290,00.
Av. Copacabana, 610-J.
TV CONSERTO ESPECIALIZADO--"
Philco, GE, Philips. Tel. 57-6453,
Aldo.
TV 6E - Semlportátll, 17". Ven-
do 190,00. Av. Copacaban,, 637,
porteiro Geraldo.
TELEVISÃO PHÍUPS-^-;rSõdírm,
ótima imseern, marfim, semlnova,
corn antena, uroente, 350,00. Rua
São luis Gcniage, 1026-A - SSo
Criitóvío.

licinio CerdrMO, 297, 301. Frente— 48-6424.
MAÚUINA filmar (8 mm) Kodak;

Registro cie Compras n.° 1;
Registro de Pagamento por' Verba n.°

Gratifica-se a quem os devolver
Rua da Conceição n.° 16, loja.

C. £. C. A, necessitam d.
profeisòre* d* Inglês, Portuciu^s
e História paro a noite «, de' Por-
tuauêi e Clê.-cias par» a manhã.
P.va Arquias Ch:ó*\to n, 44$ —
Sob. - Méier, ___
TAQUIGRAFIA E DACTIIÕÕRÃfIÃJ

— Aulas em «v/alquor dir. » hora!
(apiwndiisdo) • turmas 4» .p.r.i
faicoament* para qualquar ¦ mi-j

IVrOS.todo, v.lidd.d. d. 20 <ti 1401
pnm — Cenlro Taquígráfico Bra..
ril.iro - Praça Floriano n. 55 —
12.0 (Cin.lindio) - 52.2972 •!
52-0él8 — Prapare eontursos. I

jARTES

Declaração

QUADROS - Compro quadros de
r-,3 pintoras modernos brastleiroí. £r.IG 

Norberto. Tel. 52-9JÍ2 - 52-9534.
Vr.MDE-SE -" Urg.nl. - S.nhor.s
oitiantas ou colecionadores vanda.
mf;s 6 vííròs — 6 bacculuntei —
3_ portas tom armação da forro a
vidro, am alto relevo colonial,
p.l. melhor of.rll. Rua CondaDeclaramos para os devidos fins de direito,"1* Bt,nfim' 2"- •m"fr«n»»""i

que foi perdido dentro de um taxi no trajeto deKV.S! 
~ D" 7 *' "

Rua Visconde do Rio Branco a Av. Churchill o cõfirôic

o°^ToEl^° tCIA- LTDA" si,a s Av- Churchill,rt. iiv. Gratifica-se a quem o encontrar e devol-ver no endereço acima.
H. C. MONTEIRO & CIA. LTDA.

a) Milton Rodrigues de Faria

TELEVISÃO - 21". Particular ven-
de urgente, 200 mil. Rua Riachu».

148, ap, 805.
TELEVISÕES Philco, Ph!íipt'~GÍ;
Admirai e cutres, pcríiíil # de
mesa, óvimo funcionamento a par-
tlr de I2Ô mil. Av. Gomes Frei-
re, 176, tala 902 - Centro.
VENDO TV
cana, n
37-1697.
VENDO televisão Philco, mede.
nB, ótima imagem, com entona,

D9n»kM. . in:' m°rca8, assim corno vendas dR-spagem p] cera, reforma 
jváivulas, agora ta_mbém no nôvo
i Posto de Serviço Trebor autori-""cado, à Rua Beneditinos, 24-A,
1.° andar. tel. 43-1393 - Ro.
berto.

em geral, pinturas em ap,

sas, ele, orçamento sem conv

promisso. Tratar pelo tel.: , 'COMPRO televisão-"üTeda ou se-
19 *;/07 <* t ,.i mi-nova, parada ou fu.-rcionando.JZ-5497, Sr. José. p,_,0 bí!n S6 ser/e modelo de'1960 a 1967 - tel. 30-4906.

Móveis - Hotel
Vendem-se diversos móveis usados

Antenista
Tel. 52-9100

A INSTAIÁVEL revisa ant
nas com telefone. Instala ante
naa p| 5 canais Zonas Sul, Nor-
te e Estados,
Certificado.

Televisão

COMPANHIA BRASILEIRA DE
ARMAZENAMENTO - CIBRAZEM

EDITAL-CONVITE
A Companhia Brasileira de Armazenamento - CIBRAZEM está oondn

«r&dTdc; tdedd^,,aperüMa'Sã0 Fidélis'Macoé • wnTdi&S
ZL -1 f'° 

* Jfne,r°' ° Seguin,e material: conjuntos de desti-laçoo para alcooi em cobre e latão, condensadores, refrigeradores Dro-
3e9185rVT* í::5^3''6^, 

C|.CL0PE' C°m SUP6;fíds de ^SS,
KVA S?n Jíme.n,açao 

a ,enhB; transformadores trifásicos, de 320
dKeVmai:Pe;t°enStS' 

d°rn8S ™ ^^ "^ de ^ de <™ e

Jj 
- Os materiais acima serão entregues no local da venda-i) - A desmontagem e o transporte correrão por conta dós com-

pradores;
3) - A retirada dos materiais acima deverá ser feita at" 90 diasapós a aceitação da proposta e seu julqamento;4) - O preço oferecido poderá ser por unidade completa de desti-laçao, equipamentos isolados, ou por quilo, em caso de fra-cionamento e
5) - o pagamento será contra a entrega da mercadoria. Em caso

r?nt,P*eS.ac?fm' 
CSta 

,for-3e"á Perante pessoa credenciada pelaCIBRAZEM, que a fiscalizará.

An, ÍUnt0 ,ou seParadamente com os bens acima, serão também coloca-cios a venda os correspondentes imóveis, nas cidades de São Fidélis
SLnriüu daS 

Ca'XaS' COnSfnnd° dS: prédÍOS' 9a,Pões e ™™ reâdencais, com os respectivos terrenos nas zonas urbanas e industriais-citadas cidades.
Neste último caso, dar-se-á preferência à forma de pagamento à vista-poderá, entretanto, a Companhia estudar a viabilidade de propostas áprazo, nunca superior a 24 meses.

pÇnnífvb7,Ura f" Pr°P0Stss,9'°bais O" Parciais, nas condições acimae pecficadas, realizar-se-á no dia 8/11/67, às 14 horas, na Sala de Reu-
- ZrttV' 

Ge?6ral JJU5t°' 365 - 6'° andar" Neste local também deverá.. ser_ teria a entrega das mesmas, das 9 às 17 hs., até o dia 7/11/67-Garantia com ai também serão fornecidas informações aos interessados, p°lo Assessoída Presidência, Prof. Lorenzo J. O. Benzi.
OBSERVAÇÃO: os envelopes contendo as propostas deverão estar

ds revi-ta Quatro Rodas.
Tel. 24-5989.

ATENÇÃO - A firma G. Lama-
co Mosdas, compra e vsnde moe-l
di.í> antigas. Rus da Alfondefla,!
111-A, sala 202, Tel. 43-1945.
COLEÇÃO — Compre moedas on-!
tigas, pago bem. Dr. Amanclo.1
Rua Dia; da Crur 18 sala 301
Méier - GD.

INSTRUMENTOS
MUSICAIS

A CASA MOTTA PIANOS, euro-
peu novos, Welmar, Pstrof, ccucía
ü armário. A prnzo menor preço,
2 de De;smbro 112 - Catete.
A.A.A. PIANOS e;trcngeiroc e na.
cionaií novo;. Caaa atpsciaüiadn
vende bém financiados. Rus San

Sofia 54 S. Pena.

Gf;, de 16", amari-
embaiagsm. Talefcní

ACCRDEÃO Scandalll italiano 120
b.ixos 220,00, Paolo Soprtni SO' 

150,00. Rua Regente faljo 10.
ATENÇÃO - Compra dormitó-
rios ruL/tico, marfim, caviúna, Chi-
p.ndll». T.l,; 22^517.

A VISTA — Compro pinna d»
qualqu.r tipo. Neqicio hoj., ri.
pido. r.l.fen. 57-1594, qualqu.r
hora. Nôvo ou usado.
ATENÇAOI At.ntíol Piããõsl-PÍí.
noal — lançamos ho}« a venda

molher a mais completo aito-
qu» d* pianos novos • sami.po-
vos. Importados e nacionais. To-
dos ss modelo-i. Com grand» fa.
cilid.d.s. Visil. hoj. mnmg. Av.
H.nriqu» Dumont, ii, ,sq, Vd*.
Pirajá — Ipanema.

ranjas
i.lIZ OCTAVIO PIRES LEAL

Lubrificação industrial !
CURSO DE EXTENSÃO

80 horas '_
INÍCIO 28 - X
TÉRMINO 21 - XII

Inscrições abertas.
Escola Politécnica da Universidade Católica!
R. Marquês de S. Vicente, 225, sala 430l

(H
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ATENÇÃO - Aulas particular»]
d. Matomítita, «sp.iialii.do «111!

fácil mod. e rápido. Tel. 29-27591
Obt. preo- calouros p| TV.
ÃPR EN DA A DIRIGI R em Volks ou I
Gordini. Aula U NCrS 5,00. Apa-|
nho a domicilio . pra d. doe. ;erni
cobrar rrr-tric, tel. 57-7845. Sr.
Maurício.

A Grania Ouro Branco ^lina-í f uma, rtas maiiJtiotlcrnas iln Pais. Construída num torr.-no tlr- .'indhectares cm Contagem, perto de Belo Horizontea oreranlzaçao .iá conslrulu 5 galpões de. 12 v mtimetros para, criação dc matrizes de corte.
PREÇOS CONTINUAM SUBINDO - cx nrecosdos ovos continuam subindo, já tendo alcançadono varejo, cotações superiores a t cruzeiro novo c20 centavos, por dúzia. Com a entrada cio verSo «conseqüente diminuição da produção o mercadodevera continuar em alta, nrevendo-se que a du-Kia de ovos, para o consumidor, chegue a custar 2cruzeiros novos em dezembro ou janeiro.
MEB.OA.1JO \W. FKANGOS ESTA K1H BATXA _A situaçSjO não está boa para o? produtores defranros de corte. Os preços baixaram em virtu-dc do _e-i-«-;o de oferta de aves. nns abatedourosconsenüencia do descarte de poedeiros por oca-sino da recente cris,- da avicultura. Mas os úni-ces beneficiados íío os intennr-diávios Pois aw.spi- de pagarem preços menores ao produtorcontinuam vendendo caro para o consumidor"E.çpera-se para muito breve um:cacio de frangos.

ia reação no mo

víín^^V^ AVrCTJtT,OBES AOS ESTADOSUM DOS — Esta sendo organizada uma excursão
j técnico turística de avicultores urra em abrilpróximo, visito,. np principais organizaçõesIns dos Estados Tinidos Vct"

a\'ico-
tão inc.lulda-s no oro-prama alem de uma parte turística muito in'e-•«santo, visitas i. Purina - que ,7 a maior tf.brica ce rpçoes do mundo —. ¦;_ Big Oufchman-Arbor Acres. H--Llne, Laboratórios Pfizer P v~.Lton. grania Wnllaee, uma moderna integração defrangos _P cortp _ _nc__]sive abRtedouro -- naGeórgi» etc A parte turística, programada espe-ciaimente nara a família do avicultor, inclui oro-gramas em Wiami, St Lonis. Atlanta, Washing-ton. Detroit - incluindo visita à fábrica e mu-seu Poixl e Nova Iorque. O uruno será aconma-nhado dc um guia técnico e dc duas niias d" tu-

^T.' «A 
or^^° d!l excursão está a cargo dcScella Barros Turismo. .

ABELHAS AJUDAM AGRICULTURA -- o emP?ego_ planejado de abelhas para melhorar a poli-nlwçro das colheitas está sendo ampliado naGrR-Bretanha Em conseqüência, algunscultores comunicam que a produção dec cereais elevou-se em S0 por cento. Certo mime-ro de ci-i.-.-or-s cede aaora as abelhas aos fa-rendeiros durante a estação de poüniziçãoiante o pagamento de uma tade abelhas!

agri-
ervilhas

;ao me-
K o aluguel

VH 1HGG A PnonitCÃO DE ALIMENTOS SU-
«k 

~ A pvod,lí'ío mundial de alimentos, aindasob o impacto da parada brusca de m,:, conse-gum alguma recuperação em 1968. oorém' a con-figuração das conquistas obtidas nelas nações ri-cas e dos reveses que afetaram as nações nobres10rnou-.se ainda mais evidente. Esta informe-SM 101 <.n«a pela OrrranL-acão de Alimentação eAvrlçuttura das Nações Unidas através da edi-
V^J9^ ú" £eu r^fó^ a»'^ - O Estado daAlimentaçüo e Agricultura - que adianta, aindamu. o quRdi-o gerai de 10,37 pea-raanece incerto, iáque em muitos lugares tto mundo a época das co-llJwtas ainda e.sf.-i distante Dis ainda que a.s pre--•¦.soes «e aumento da produção de trigo são boasmas que os dados disponíveis com relação a mui-«outras culturas são insuficientes para permi-tirçiuata.uer julgamento quanto ao nivel da pro-duçao mundial. '

MA PKOBEOGOU ACOBDO COM O VT\ _-lais uma vez íoi w-ori-cgado, pela Presidência daRepuolica, o acordo do Ministério da Agricultu-ra com o Escritório Técnico de Agricultura Bra-s«-EstadoS Unidos-ETA. A prorrogação resultoucio Decreto Legislativo n « 67, aprovado pelo Con-Biesso Nacional e pelo Governo do.s Estados Uni-dos. O ETA. através do seu Proleto 42, já ores-tou importantes serviços à avicultura nacionaloivulgando técnicas modernas de criação c esta-belecendo gi-anjas de demonstração em vívin«pontos do País. '

5n,\S-"víí^. ESTf»A SÜPEBMEROADOS
ÍvinríV - c r ° braSÍIeÍr0 IVã DaUdt. dO RÍO01 ande cio Sul, e mais quatorze funcionários decooperativas da América Latina estão em vias determinar um curso de três meses sóbre gerênciade supermercados, ministrado pelo Colégio Coo-perativo de Loughborough, no centro da Ingla-terra. O curso, iniciado em agosto, abrange as-pectos de operações essenciais ao estabelecimen-to e controle eficiente e lucrativo de supermerca-

ANIMAIS E

ANIMAIS
fiOXcR - Linda fêmea titjradr;
de cioi* meies « melo, com pe-cig.-se do KCB, e NCrS 100,00,
Run Aarõo Reis, 69 - Tíleíon»
22-4162 - Sta. Tares», com D».
Chorlotto.

POODLE - Miniatura prr-toi, fi.
Inoíe;, dois meses a meio, cii-
mo pedlçiree. Vendem-as. Telefo.
ne 29.5524.
VENDO um caiai PÕodU, 

"branca,

puro, cojn_48 dias - 56-0226.
VENDEAA-SE cachorros pequinsia*"
Telefonar para 28.8322.

CONSERTOS DE TVa" rádio, gra- Por 355,00. Rua S. lula Goma- ,
vadores e transistores de todas s°, n-, 320"A- no Le'B° às Can-Cias SUpra-CltadaS cidadss¦ ceio. S. CriatovSo. ' *

consertos
Tratar Edifício Rex. Rua Álvaro A!-' H°ie m9!m<» « domicilio -

|vim, 33/37, 5.° andar, sala 501. If£v£° honcs,°- «*»«>-

CONSERTO ou compro piano ve*
liio e harmônico, clareio Teclado,
mato cupim, lurtro, afino, sxami
no, renovo, troco. Tel. 29-2248,
CASA Ml 11 AN PIANOS, nacionais,
ecirangjiroíi, cauda e srmerio, 10
anos de oorantia, a preio asm
iurot. Ouvidor 130 2,o andar.
COMPRO PIANO' - 25-6434 -
Mesmo precisando reforma, pagobem e k vlitfl.
PIANO Steinway d» armiria • 1
da Vi da cauda Bontlay, vande.sa
urganta, na Rua Sorocaba, 577 -
Botafogo. {Saltar na Rua Sã» Cia-
.T-?i!.!!r_H??L"'_PiJL_?m IS v««5-
PIANO Bluthnar - Vanda mãgl
níííco irutrumínto, mod. irmi-
rio, pj canetrto. Complelisilma,
ótimo prato, na Av. Henrique
Cumond, 66 - (Bar 30) — Ipa
ntmi,
PIANO cepo de metal, cordat
cruzadas, 3 pedais CrS 870 000.
Joré Bonifácio, 290, </4. Tílofe-
n« 29-2248 - T______a___o de marfim.
PIÁNÔ BRASIL - A"pto. nava.
Vindo modftlft mignon sonoridi-
da aipetacular, 9 podais, 38 ta
elas, faculto - Av. H.nriqu.

IS H__JH^ >. -g ¦ lS______Wír \ ', .*. _f_J_
¦SHF^ ¦ M. *2__W^¦ "J_t.----' 8BSapr •'.«§'; '^Sr 'r'~ ISkS

fW*,.-. - *£i__$\y;'__S__-i..'' -ÚtiS-iii. . jA&9
tWUÊÉÈi*:- ':ÍfiMiÜáátm9Èfàk,> ¦ -''''•¦rMk*tiáÊttÈÊ

fc.,, -'^_m_f_^_f_Pf''- c-';&AiK$3__t
____\B_í:yíité<MaíâElnãÍÊKÍiBBM^
____K_____à____m__!__m^^MMP^Bm

$___&_<& _ti____w_W$ÊÊgm3È

- ... , ¦ >""""'«» "o piupuouis ueverao e5rar ,,,', ••""" - *v. nanriqualacrados e especificando claramente a firma ou pessoa física proponent» w^Jy»' ,41 
" *"• -

A CIBRAZEM se reserva o direito de não aceitar qualque! o,?M_\\™*™£TJZ^.&as proposlas que forem apresentadas ls'"° ?"!,,,° .So,i" u s- p«n«- CafBas proposlas que forem apresentadas

Prof. Lorenzo J. O. Benz

fi:p»:irjnziino.
VENDE-SE accrddcn Scandolli ita-
llano, superlónico. 8Cb. Tratar R.Assessor do Presidência - Coordenador do Planejamento ^th°Èvu?' "" 20u Ee'

Daqui a 2 mesesV.verá a diferença.
(Um deles é Shaver Sfarbro 15)
9h.'u5rJ'2flrSS dis-s mms pesSM= P0^1 confundir oShaver Slarbro 15 com pintos dc oulras linhagens.Mm V, reparará. O Shaver Slarbro 15 cre£c2ri visível.
r*:fTp"!a Alíng!rd qua3e 2 KS- •" apenas- mese.. Tem carcaça muilo mais desenvolvida.
apresentando 

peito'largo, carne branca, lenra e limBS.Apresenta os mais elevados Índices de viabilidade.
Em dois meses V. terá seu dinheiro de volta. E eom

SS 
U.Ce0Ác1l!tmaiaVe tie°*^"- «versão alim.nUr.

o i . iliud. 
farc!''íenls a var'»T6" de If-mperatura, umldad,

% S?,!M 
"° W^ibuidorShaver/Guiwabar*

3HAVER POUL-mV Bn6EDINH FA*MS,"TO-
Concessionária no Brasil:

ffj^í^finajíaauutta i$aj___
nufàSi os" Tel5l52-S79S - aww?
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Horóscopo
', Prof. .Ua/.i.rl.a

Affilirtade nos negócios, se .|iii-
str obter bon.-. resultados; bom
para aiiiiuules coin i-t-ssoas des-
cbnlicrUlas: bom jierioilo __o hir.

CAPRICÓRNIO — (21/1S a 30/1) — Númsro de
sorte: (13. Cór: azul-es-iiro. Pedra: turquesa. Pro-
cure manter suas obrigações cm dia, porque as
influencias .são muito contraditórias e poderão
acarretar prejuízos para você.
ííQUAKIO — (31/1 a 30/3) — Número de sorte:
35. Còr: verde. Pedra: jacinto. Boas perspectivas
para realizações durante estas 24 horas. Muito bom
para a vida intima e para amizades com o sexo
oposto.
PEIXES — (21/3 a :!0/:i| — Número de sorte: 79.
Cór: cinza. Pedra: ametista. Grande po_--.ibilic.a-
cies para resolver assuntes da vida profissional.
Período favorável para o amor platônico.
ARIES — (21/3 a 30/4) — Número de sorte: 49.
Cór: vinho. Pedra: rubi. Mente um tanto pertur-
bàda, para as realizações e trocar idéias referentes
à profissão; a parte afetiva será muito alegre.
TOURO — (21/. a 20/5) — Número de sorte: 84.
Còr: violeta, Pedra: safira. Comraricdades resul-
tantes de maus negócios poderão ocorrer neste dia.
Cuidado. No amor muito cuidado com as palavras
junto à pessoa amada.
GÊMEOS — (21/5 a 20/C) — Número de sorte: 32.
Còr: grená. Pedra: esmeralda. Se tiver negócios
para realisar hoje, procure ser expedito, pois há
indícios de aborrecimentos, motivados por planeja-
mentos mal feitos.
CÂNCER — (21/G a 20/7) — Número de sorte: 36.
Côr: vermelho. Pedra: ágata. Disposição calma para
assuntos des entes queridos. Boas perspectivas com
relação aos assuntos referentes a dinheiro.
LEÃO — (21/7 a 20/8) — Número de sorte: 66.
Còr: todos cs matizes do azul. Pedra: brilhante.
Muito tato com o.s amigos e superiores durante o
dia de hoje. porque as influências sío muito con-
fusas no ambiente de trabalho.
VIRGEM — (21/8 a, 30/9) — Número de sorte: 51.
Còr: marrom. Pedra: granada. O período é desfa-
vorável para tentar inovações e realizar negócios
de grande vulto, pois há perigo de prejuízos e tris-
tezas devido a más interpretações.
LIBRA — (21/9 a 20/10) — Número de sorte: 50.
Cor: todos os matizes do verde. Pedra: lápis-la-
süúli. O dia c favorável para tratar de assuntos re-
ligiosos c fazer meditações. Bom para fazer trato
com pessoas do sexo oposto, pois terá apoio dos
astros.
ESCORPIÃO — (21/0 a 20/11) — Número de sor-
te: 18. Côr: musgo. Pedra: água-marinha. Suas
atividades deverão ser bem limitadas, porque suas
possibilidades de êxitos serão muito poucas. Já
para. a vida amorosa poderá ter benéficas con-
quistns.
SAGITÁRIO — (21/11 a. 20/12) ¦— Número de sor-
te: 34. Còr: todos os matizes do marrom. Pedra:
scpázio. Evite tratar de assuntos ligados à sua pro-
fissão no ambiente do lar. Quanto aos seus pia-
nos sóbre seus negócios procure agir com firmeza
para ter os resultados satisfatórios.

Trabalho
JORNALISTAS DISCUTEM SEUS PROBLEMAS
EM BH — Entre os dias 26 e 29 próximos repre-
senianies dos sindicatos de jornalistas profissio-
nais de tedo o Pais estarão reunidos em Belo Ho-
rizonte, durante a VI Conferência Nacional do.s
Jornalistas, patrocinada pela Federação Nacional
dfc classe; Entre os principais temas da conferèn-
cia estão o projeto de regulamentação da profis-
são de jornalista, ora cm tramitação no Congres-
so. e a política de contenção salarial aplicada
pelo Governo. O sindicato carioca será represen-
tado pelo seu Vice-Presidente, Sr. Álvaro Pinto,
além de dois conselheiros e três delegadas. Será
lida uma mensagem do Presidente do sindicato,
Sr. José Machado, contrária ã política de arrô-
cho salarial do Governo, e propondo a institui-
ção do salário móvel como a única solução paraa. cri.se dos assalariados. A representação carioca
apresentará ainda duaj teses, uma contra, o atual
Código de Ética, e outra em defesa da. liberdade
de imprensa e informação, além de outra! pro-
pondo alterações no projeto de regulamentação
da profissão, apresentado à Câmara pelo Depu-
tado Marcos Kertzman, da ARENA de São Pau-
lo:

FÓRMULAS PARA MELHORAR SALÁRIOS —
O Ministério do Trabalho confirmou as noticias
de que o Ministro Jarbas Passarinho estuda duasformulas que possam ateuder aos interesses dostrabalhadol-es, sem que seja alterada a políticasalarial do Governo. As duas alternativas terãoo objetivo de corrigir automaticamente, a primei-ra, a taxa do resíduo inflacionário quando esta setornar desfavorável aos assalariados. A segundaciiz respeito ã aplicação da taxa de produtlvicla-de, que ao contrário de ser uma única para todoo Pais, como atualmente, seria, calculada porempresa.

ENTIDADES CULTURAIS - o DepartamentoNac:onal de S.Mário fixou em 17%, com vigênciaretroativa ao dia 1." de agosto deste ano, o per-eentual de reajustamento salarial para os tra-balhadores de 30 organizações do. setor de rtivi-dat es culturais, recreativas, de assistência socialc ae orientação e formação profissionais. A De-lesacia Regional do Trabalho convocará os sin-dicatos profissional e dos empregadores para uma
-áStó °nCle a assinatura d0 ncôrd0 »-
SECURITARIOS PREOCUPADOS COM ESTATIZACÃO DOS SEGUROS -7 O Sindicato toSecuritários do Rio enviou um memorial ao Mi-mst.ro do Trabalho, oferecendo sugestões para aintegração do seguro de acidente do trabalho naPrevidência Social, "que resguardem o interiWdt* trabalhadores", são el£s: £Tvisanclo X
Sa1™ M**- da Pavcela da categoria im-
SlL 

estatizaçao do seguro de acidente do
SSff I 

*Cm esc|uccer' P°r outro lado, a neces-sidade de se garantir para. os trabalhadores emgeral um atendimento, dentro do possive livrede falhas que desmereçam o seguro estatal o oÍe

cm ho,!'6'"0"108 fPt0s ql,e- sem dúvida per? ,i" 
oras 

J 
3) n'aí'° „de, emP«^os das seg -

E B3' ,°. Suid.cato dos securitários di-*,: 
/««Idas empresas solicitando-lhes

ac,,110;"' -rid°f ei»Pr^l°s lotados4» ^anena de Acidentes do Trabalho it*
l& 

d?Sa reJaçao co»'5tar. tamSém 'ca™

ÍO TolicitarinPt°,,dLSel'VÍÇO- AlélU dé^es taflSSS*
do seg™ ri° 

tal?ém «Percentual de incidência

facultou imn^H 
a °P°rtunid«de fo a lei lhesastfsrsss txzjs r=' t''»ns erisse para a Previdência SÓda. è I

ení setor« t T^" !í° Serviço P^videnciário,
pàraSmf?.^a"ZaCl0ál *»?»«*» i^apazes
Cnrin.f+,',!""• pols só recentemente foramlevados a trabalhar no setor, com reais prejuízos
» al-%frAÍ;itdénCÍa 

S°CÍal e os f abalhad^ emgerai, 5) Ante o exposto, os securitários da Gua-nabara vem solicitar de V. Exa. as providênciasnecessárias, com a urgência cabível, para o l"vantamento do pessoal lotado na Carteira de Aci-
SSSfifá?^ daS s<*«rad°™. bem comovopeicentual a que corresponde essa carteira no
rioMdc,fn?íe5a: 6) ,? Sindicat0 dos Se<=»

l.f 
lari muit0 apreciiu-te poder parti-cipar, através de representante por êle indicadodo grupo de trabalho ___ v. Exa. se di™*

tCih?lnP,f 
* °, 

EW^*? do que ora propomos amulo de colaboração, mas e sobretudo, objetivan-
SLm ?° Se?uro de Acide«tes do Trabalho sobvmculaçao estatal, o grau de eficiência'que éle
«J^í^'./?* m& cumPrá' integralmente asua finalidade.;

MÁQUINAS E MATERIAIS • EMPREGOS

lirV_^ni—

riBát: 1=^

0a

GRANDE PROMOÇRO^^i
MÁQUINAS OPERMWZESiE PftRR
BEREFICIRMEHTO Of UM» m~¦FJ^jjfY

m-
T,,n,A<; FllRADEIRAS DE CORRENTE CORTANTE e

FITA - RESPIGADEIRAS - PLAINAS DESENGRUiSA

DEIRA BLINDADA e STANDARD

&

m
77-

OOC,KA> HIDRÁULICAS e EXCÊNTRICAS - PLAINAS

TORNOS MECÂNICOS E-DE BANCADA - FRESADORAS

GERADOR DE SOLDA

¦ril-.
•mÊ

M

£_B___ib_-C>

TAMBÉM para tratores c motoni-
veladoras, máquinas e implementos
aqricolas, motores marítimos, cie
centro e popa, motores estacionanos
e grupos geradores.

Campo d* -*• Cri.lóvBo, 290
Ttl.: 34-2050

%ák
D-

Rua das Marrecas, 18

AUXILIARES Oi CONTABILIDADErDACTILOGRAFAS _ 1 ,0|| n>7- Tecn.cos recem-forrnído. e _u-;IP.,',\ e|<,, 250.M; 1 fi,™.?:

250 mil. In

nas melho- )
com _s!íric_ juperiorl-

.ntorm.icies: Aveni-|l» 09".da Pres. Vargas, Í29, 18.o. Av
Copacabana, 690, 6.°,- R.ja ,v,r,ri'
Fraitas, 42, b/Io|«, Rua Cindo deBonfim, 3/d, t/|0ja; Ruj do c.leio, 216, t/loia; Ru» Dias daCrur, 185, i/loja; Av. Nilo l>e-
Çanha, 185, _/|oj_, Nova Iguaçu,
Rua Bsrao do A;n_z0nas, sn
»/lo|a - Nitírrói.

DACTILOGRAFA IBM - Fi,m, H.
gr anil» n^^^rito procura moca ti
oxperienrii interior comprovad»
•m maquina «letrles IBM, d»
prsftrencla tf eonhecim«nioc «m
tipo Exoeutiv*. A firma of-iec_
otímo arnbiínt» dt trabalho, re*-
taurante próprio e/ almoço gretit

AUXIL!ASF<~hp 
""ccr-ViTAníA— 

i* ^a'ar'° inicial d« 350 mü com
Carreiraidí _,«„_. 

ESCSnolil° - «• Ml. ,pis ,xp„i,ne|,. U__l
« loven, d.8í»h* 

pe"Pec"''a _»-\Í» "«balho no Cn.ro. Traia, c/
\L\rst. Li I- °! m"- Co' Sr' REN*'0, na Av. 13 d. Mii.

candidato 
"«tíovía 

do^nS^ÍÕTéto0PACfILÓGRAFAS. Grãn-
ba0|htnln%omrÍ&m.nPtcsnC,,°u,êílde 0r9aniZaCão precÍ5fl
h.»!.*^..^^^.^ d^5 ó«™s dactiló--.

corrent*, iniciais 180coo;j9raras para seu Escrito-
eni

senía-

Av, Preí. Vargas. 529 18 o r_.'L;« r * t «- i • .
pacabana, 69o. ó.o. oi' Si Cru° lno Central. Salário
185, i| 223. Maria Freitas, 42, s/]aberlo. Boa aoreloia, íatete, 216 s/loja. Barão do Lu -i PIZAmazona., 528, s/|o|a. Niterói. -IÇa° 2 idade ate 30 ailOS.NnWaçanna^Bí, ,/lo|a, NovajTratar: Av._13 de Maio,
AUXÍUÃR"ÓE ÉSCRJTÒRfld"-"Pr7-
clsa.se de rapaz até 25 anos, quetenha algum conhecimento d" N.
fucais, boa letra e tenha algu-
ma noção de dactilografia. NCrJ
12000 _ iniciar, das 8 às 12 hs.Campo de São Cristóvão, 388.Tralar com o Sr. Manuel ou

23, sl 1 917/18.
MOÇA MAIOR -7nd.p.~nd.nt."";
modesta, «_crcvtndo à máquina
d.vindo mo,ar - Pi.cisi... pa,.'5.c,«t»,i«. Pag..,» . solário. n»
Av. Copacabana, 1 250, íp. 804.
V\OÇAS dcctMoçjraffi! — oTWtÍbs

iValte,-. p| máq. elétricas IBM 250, óti.
ÁliyiiiAooc ,'  

""1S 
?0?'00 a"Xi- '50-180,00 C^AUXILIARcS dat. pl muq. elé.ltro, Sul, Z. Mor).. 1 r»c-Dcão dIrlca calculuta 250,00 - | dat Caiu 120,00 ginasial - Av Riomensageiros 3-'J ginasial 110,00 Branco, 151, -, loia, ,ala 09.

ma 2°0OO0aUX- 
'\\?1<Ú 

^tP^ECE-SE rapaz 18 ,„VTr«ü:"ta 
cl C C nl R , f %^tU';,;l' cora «critário. Tel. 26-5981.

25Ò°00LC-,C'tePc! ^'Olí0^,7SECREiARIAS---MCrr3b0'5C0. 6
Av. Rio Branco, 151, lobreloie,)'!:'¦""¦ , C/f"eno, 2 c/ingiós, orá
sala 09. '|tic__t, adm. imediata. Senador 0m-
ÃUXILIÀRÉS~_^~^,.c^-'maA;i^__llZ_5r-_223L  _

rapazes empr. escritório maio- . . IA ~ DACTILOGRAFÀ
res c| gin. 2." ciclo sup. nj sis. 

— rraeua-M pin «scritorlo d«
tema aiilários 120-220,00 - Av i «ngonharia, com mínimo da trèi*

ranço, 151, s!loia s 09. 
'!»nos da pratica, inclusivi s.rvi-'íos dft arquivo

R. Bn
AUXILIAR ESCRITÓRIO - Moça
Precisamos. Bca letrs e máquina
para escritório de contabilidade
Avenida Presidente Vargas 590 -
18.", 5a|a , 8c3i ¦> 

™

111
25.0951.

srs.
na Rua Mrxieo

2 OOí 8 - T.L

SECRETARIA - Datilografa, com
curso ginasial, até 30 anos. S«-

tilografa, desembaraçada, boa apa-|co Sá, 35, sobreloja 209.rencia, mínimo 2 anos de práti-lcãbanaApresentnr-se snr.-e I] e 12'"""
na Av. Rí 

"

si 1 512.

Cop»-

Branco, 123 - ^VENDEDORES

IAUXILIÀRTs lícr. 
"mòcssrnpar.. 

CORRETORES
1B0-30O - Aux. Contab. 250-350; c,on- Aux. Pessoal (4 vagas) 330 _ FABRICA precisa de pessoas p.r_Esteno: - R. México, 111, salai'/?nd,li e domicilie. NCr,". 210.CO
60-. Ifixo. (Apoísnlados também). R;,*

va Mourio 15, transversal Ho-
noric. Toíto.s oz Santos.

UIN AS
E MATERIAIS

MÁQ. E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO

MOINHO PARA MOER CAFÍ
Vende-se de 1|3 e 1 HP. Faci-
lila-se. Rua General Caldwell, 217
- 32-3156.
VEMDO torno 

"revolver 
2", torno

renu;.ar, tetourão 1,04, cofre e
EXECUTIVE - Vendemos!":"0 vlrT''?-,-0"^''' 1í 

f'''Coi,•
lusada, necessitando pequeno, re- 

°' 
6,|' f', 9 

"nií
'paros. Avenida Graça Aranha VV'0' 

C"Y' ""' y|-'32'

sala 209. IVENDE-SE

ALUGUEL E VENDA d. máquinas
d* «scrover o c..lcular, modernas,
no vim o roccnstru.Hos. Grande
facilidade da paqamonta. Iccr
lmpor»ce«o. R. Rodrino Silva,

IBM

Tal.: 52-0451.

MOEN0A DE CAMA MANUAL -
Vendo-se. Rua General Caldwell
217 - 32-3154.

Marlins.

MAQUINA dc escrever - Vendo-
s» Olivetíí nova, apenas NCrS
400,00. Rua Uranos, <l97,_s| 4.
MAQUINAS" de" escrever. _ Preciso
dd 12 sominovas. Paçio ò vlsta.
Tel_._9J_.2318. _
MAQUINA de escrever semiportátil
Olivetti Síudio AA, perfeita, mo-
derníísims, excelente estado de
nova. NCr.$ 290. _Tel. 57-0222.
MAQUINA DÍ SOMAR eléjrica,
Olivtítti e Burrough.í, vendo 250
zzóü. Avenida Gomes Freire 176
sala 902.
MAQUINAS DE ESCREVERi~e so-
mar a partir de 80,00 — Preço
especial pj revenda — Av. Rio
Branco, 9, s|317.

jOLIVETTI Underwood (USA) mo-
idélo studio portátil, sem uso, re-
Icém-chegada, teclado em portu-
|gués._ NCrS 580 à vista. 42-2419]

9 às 11 horas.

um* maquina Singer,
para sapateiro e uma 7 instru-
montos, na Ru« Arnaldo Quinfe-
Ia. 48, Arnaldo. Tel.___2ó-7812.
VENDE-SE um comp.e!sor~dT~i~r
- R. General Belegarde, 103 —
Enn. __________ - Tel. 29-6933.

VENDO urgente máquina de ca- BABA
sear PfafF ultimo modelo custo
5 800,00. Vendo 2 5C0.C0, motivo
rnudença do ramo, Rua Irineu
Marinho, 30 - Sala 909.
VENDE-SE forno universal, turno,
serra circular, lixadelra e fura-
deira. E mais uihg serra tlco-tieo
com mofur. Própria pars ÍBbrica-
ção de gniolas ou brinquedo, R.
dos Romeiros, 135, Penha, Sapc
varia Univarsal. Sr. Manuel.

Procura-se baba para, EMPREGADA - Precisa-se de co. LAVADEIRA - Arrumadelt. -7 meses. Tratar com zlnhclra que lavo e passe. Pcde-se, Preciso peq. apartamento 1 se-
referencia. Rua Barata Ribeiro;nhor, 14 às 18 horas, 5 dias 30
473 ap. 510. 

^ I injM. Paraia Flamengo, 16, ao. 202.
EMPREGADA fina para casal -OFEREÇO-ME como passadelra e
Precisn-íe. Ord. 160 mil, cozi-!en9ani^deÍrn. Prática em camisa

_.....  nhor bem. Dormir no emprego.ifitc' Telefonar dns 6 às 12 e das
COZINHEIRA - Precisa-se, tam- Rua Uruguaiana, 226, sob. 15 às 18 horas. Tel. 28-6100. -
bím para lavar em casa d* pe- ÕFERECO"cozinl.eiras, fornodoc^l^íiÃ
quena família, nxigem-se referen- |,rlvl„| . ,odo .^.^ ,ambJem| PRECISA-SE de passador com

escolhidas prática de máquina Holfman, p|

criança tb
D. Maria. Tel. 26-4920.
COZINHEIRA: -" Praclsa-se, dt
trivial fino. Trotar pessoalmente.
Ord. NCr}. 1CO.0O, na Av. Vis-
cende d». Aibuquerquo, 570.

que durma no emprego. babía bec &'J r.-ivo.m rt» f _>(.*_¦_-. .Tratar na Av. Teixeira de Castro,
70.
60,00.
COZINHEIRA Competente psrG
casal sem filho. NCrt 130. Rua I
Fco. Sá, 5 ap. 704. Tol. 27-5663.

ap. 101 ou tel. 374594.

Vendem-se
completas.

Ver e tratar na Av. Rio Branco
110 - ].° andar, com Sr. Gilberto.

«MAT. DE CONSTRUÇÃO
MATERIAIS — Para con_truçõos
«m geral. Louça Sanitária «tc,
em 4, 7 e 11 pre-Lições, ou à
vista com dosconto, posto na
obra. Tol. 29-5097 e 49-1710 -
Rua Adolfo Bergamini, 111.113.
PEDRAS COLORIDAS p| pisos a
revestimentos vendas e serviço.
Arenito Ltda. Run São Clemente,
164. Tel. 46-7431.
PEDRA 1 e 2, NCr$ • 14,5;, d-
mento, Mauá, e Parado, tijolos
la., areia, saibro, telhas, tábuas
e ferro, posto na obra. 34-7990- Silvio. _
TIJOLO — Maciço e furado, leve,
de la. Olaria põe na obra s/
intermediário. Entrega imediata.
NCrS 60,00 e NCr$ 80,00
58-3576.

Ial,

Paralepípedos
Manilhat. de barro vidrado

cie 6" e 8". Tralar na Rua
Ministro Pinto da Luz, 903 —
P. Lucas, Sr. .lonas.

VENDEM-SE Frizas e Cal-
ços para Of-Set sem uso.
Tratar à Av. Rio Branco,
110, 1.° andar, com o
Sr. Gilberto.
VENDEMOS A maquinas carpintn-
ria. Rua Padre Nobrega, 90. Tel.
29-6380. _
VENDEM-SE 

"unia 
serra de fltã

couçoeiro. « dois engenhos de|COZINHEIRA - Folga aos 
"Ho-

quadro, um para tora-, outro pa. m|ngo. presiso com referencias.
ra couçoeiras. Tratar R. Benedito Rua Dr. Satamini, 94, ap. 302

-r Tijuca.
COZINHEIRA - Casal procura 1
com pratica do trivial variado.
Exiaern-se certeira « ref^. — Av.

|Atlântica, 2 868-601.

(COZINHEIRA - Preciso que dur-
ítêpo com carteira e

jreferências. Tratar: Avenida Os-
valdo Crus, 132, «p. 601 - Bo-

[tnfego.
COZINHÊi?Â - TrivTãPSnõ-~
NCr$ 100,00. Prjciía-se para co-
zinhar e passar com refs. Tc-I.:
47-1703. _
COZINHEIRA

lelecionadiie per D. Gigac ..,. . :- .¦r.-i^Lil;i„i.i„í i;,.i u. ijiry.n _.. írabí lher em fábrica de roupa.',Bonsucesso. Oroenado NCr$ Açiênc;a Mtmi - 37-7191. de homem. Tratar na Av. Minis-
! OFEREÇO cozinhara de todo 

"si7J!r.° Edcj;"' Rcm<!ror 95S- ~ Vo2

ADMITE-SE correspondente iSgh \„550 - Rei. Públicas falando Ingl. -
4JH. Todos c. b| ap. - Rua Mi- MOÇAS e senhoras p.ira vender
í____c,_ lll,_iala _605. artigos de fácil aceitação, lo.
ADMITE-SE chefe Escr. cl caoa- n05 documan'os. dc 8 cs 12 h.- cidade de liderança -- Pratica -\, Cnave! Fsr'a. 220, ap. 301,
Firma grande porte 900. - Rua' 'u"a"i¦ São Cristóvão.
México, lll, 3_ 605__ MOÇAS E SENHOSAS"! PÍeClíC,v.
CORRESPONDENTES em port 7;5 p! ^'"onsiracões a domicílio.
bons conhecimentos em inales ",r c' Wanusl. Av. 28 de Se-
(mocas e rapazes) inicial SOOlóOO ___________!__: v- l-_
c boa aporèncle. Av. Almte. Bar.'MOCAS E RAPAZES - Ambici^
roso, 90. Gr. 913. __|sos, pj publicidade e angariar a,.
GANHE 180 mil, dati!. 20O ,.. «Inaturas. Ganhando 300 mil cruis.
cret. 1£0, aux. escrit. 2CÒ, 

'aux.lm?"3aii- 
Erasmo Braga, 227.315.

contab. 600, contador 100. Atend. MOÇAS 
~E 

RAPAZES «lc. par»Erasmo Braga, 227, sala 315. {preencher vagas em fabrica rli
AlOÇA - Com prítica de servi- alimentício

de

viço. Otlmaa referencias e do*; — • -—Lobo.
cumentos. Agencia Alemã Olaa.1 PRECISA-SE de pascodsira pars

„,„„_„,¦ -, —!Tel. 37-7191. ' .trabalhar em fábrica de roucas
COZINHEIRA - Precisa-se, de re- 

ÕFERf.V.CIS ótimas cozinheiras de ^"e:n. Tralar Av. Ministro
ferencias. durma no empr.Bo. R. ?;ES°categó™s, com bo".!__!_?£.._«='™'2L W5' V^ W

.referencias e documentos. Tel..- PASSADEIRAS — Fi
Conda de Bonfim, 518 ap. 701
COZINHEIRA - Precisa-se de for 152-4604". 'pas (2) vagas. Ho'|e. Rua Sacadura
no e fogão que também arrumeUj.rkisa.SS d. aãnhiürirMliS^1: L4-. h". ín:i;r-
I_.a,!,,,^n8..Av.'.1Co,Çaí!-!..na 

n' ,JÍ|fino com bo.s referencia,. Paga- PRECISA-SE pa»adeira. para brim.
s«_bam na Avenida Portugal n. | Rua Marquês de Paraná, 10 —

Oloni 82.

; Rua
: IM_.I1

Com prática de servi- alimentícios, no a| quadro externo
ços gerais de escritório c| boa' vencias c! salário mínimo ini-
apresentação. Tratar Av. Brás d»c'"' 5 4i'-'tla Pl transportes e almo.
Pina, 714, c' Sr. Valentím ' ço. Carteiro aazinada com d«s*

--p7eTisa'-7e^m¥nír"-q"ue!rnt0 p! f'*"''1'"™- Serve tam.
ítudando contabilidade pa-fc p^f"1 J<
ícar em meio expediente ' - ?.,n 

,
rica de Rou ír?^ 

Av' Rio Branco. 156 sala ^-°:V de Dcn?rA.
' -L-l2 109. PRECISO d. 4 mocas p,„ _.,.

RÍOBRAÍ - Precisam-S» - Aux iviS*. ,!l|arno. Salário mais co.
escritório c| dact., cl red._7ó!7_'.s5°"s_ 

_ 
UR1U1 

C.us,a.v° do .*»•

MOÇA
esleia ;
ro praticar

por horas vagas.
3 Arnúic, 184, nn

encjo.
empregadaii'ASSÃDEIRA - Precisa-se |ovem

lavar. Peuem-íejpara trabalhar das 13 às I7h30m

330 - TeUfon. 26-1998.
PRECISA-SE de
pnra cozinhar .
referencias — Av. Mossa Senho-I— Av. Copacabana, 1072, si 902. Í329
r_ü de Copacabana, 1004, ap. óOl.jTr.izer carteira prof. "—''
PRECISA-SE empregada pira co- balconista com prática t qu» dè BALCONISTAS
ziniiar e arruinar p_rs casat. —referenciai.
Não dorme. Morando perlo -TINTURARIA - Precisa-se passa- BAlrn VI 7iRua 2 de Dezembro, 62;_ap._802!| dei,, .cm 

_p-áij«._d, 
outros 

,««-1^™de gerènda°, 7ZZ™,?-^T*'' "'"''"¦t ?l•m•n,',5" 
"""'

p0*1, jmissots
própria 150-200 - C! inglês 300° í" ,' 

",' '£'. ~ 
.1"',* 

_ Dià'J"
500 - Correspondente 3C0. S...i^^*n,• 

d" ' ,s '* hor" ~ 5r-
cretárls-Esteno Portuouis, Inglês - 
e Alemão 500-800 - Caixa.Tcl»-!PRi=CI3A'SE raPai ou moca onra
fqnista 150-180 — Prer. Vargas, escriturar livros fiscais em escri.

410 tórío de contabilidade. Rua S-ne--dor Damas, 117 s! 1618.Matrizes para Linotipo
TOnteS COmpletaS e Ín-Íma no «"pr^go eorn_Cart«irã"' I.PRECISA-SE empregada piüã-êõzT-1 vlçoa. Ordenado acima do salirio. ^er.ncia." .siradT1^ 

'ninfis6 
„'. ^«"I1»"''•'!P»ri5ncir,'nõ''7àmo''dIrMÍarAnríam Tratm,. A,,«_,:_J_ f\- flhltf o Jlffllmaf Rsr.il.. Dl Ual.I RUfl AntoniQ Varnaí. 199. P.__n. _ ir, __ ... . WenDeí . «• I t.,_s__i.l__. _.1!~ --»:.___. !.__._._._._

VENDEDORES - REPRESENTAN.
TÊ5 — Emprôix com produtei d*

De padaria com°.,ima_, ""'l1!.50. 
Jr«guesii sal»""¦¦¦ rmnirla irUii. .•__..._!_._

n."
(P

RETIFICA SEU ROLO
PARA MELHOR SERVIÇO

r/ si _________íP2ííP__r

NIIGATABRAS ENG. S/A
Rua da Conceição, 13

í/108 a 111 — Niterói
tels.: 2-4070; 2-8041

nnar e arrumar. R. Barata Ribei-iR"' Anlônio Vargas, 192, Piada- l 151 R"'
258- «p. 903. |dr

PR" \i\v.i\ cozínnelra._ ISA-SE de _
para trivial simples. Tratar na Rua JARDINEIROS E
Vciuoíárloc da Pátria 431 c,y,i -..-,--.no 12, CASEIROS

Prscisa-se de un
PRECISA-SE - Empregada
ccinnar e fazer todo ser^"|^EÍR0" 

~'7«4 P«« «s.
Ipcríeita. Exiqom-se referencias.jPaga-se bem. Ver e tratar Rua|õi,s
Praia da Botafogo 28, ap. 501 C_r_i___________________ Brás Pina.

;telegone 25-^734. _|PRECISA-SE. empregada, que sa
- iuc

horas do Rio. Tralar peli
Av. Maracanã, 1 2?8 - Ti-

COZINHEIRA
ptnaâo comercial. Só almoço, só
serve com muita pratica. Rua Teo
lilo Otoni, 152 l.o

Precisa-se para ba cozinhar bem. Èxigem-se refe-
rênciaB. Paça-s* mui Io bem. —
Felefcnar aòmenle quem preun-
cíisr ai exigência:-. Telefones ..

,46-5706. R. David Campista, 75,
[COZINHEIRA - PASSADEIRA - ap. 201. Botafogo.
NCr$ 110,00 - Dormir no om-l
prego. Pedem-se referencia. Rua; PRECISA-SE de cozinheira par.

CASAL para trabalhar em sflio

i produtos alimentícios,Panificadora Ben-Hur iP.'0?.1"0» •UmanlIclBi, brscoito;,
EÁrrrwTõíi r" 

:'yy ¦_¦-,!'"».««« - Pag» aiudi da custo,b A,...STA - Com prática de | comissão, prêmio sabre produçãocamisariaTaga.se bem. Rua Uru-!otc. Cartas detalhas pari oguaiana, 170. '129359
BALCONISTA" nal.Dispomos de vá-
r;a» vagas para rapazes com prá-tica comprovada, desembaraço a
boi aparência. Iddade 18/26 anos.lrlnci
Salário 120. Tratar: Rui Cor.d»
de Bcnfim, 375, s/loja D. Ana.
BALCONISTA - Precisa-se corri
prática. Apresentar-se na Praça
Tiradentes, 52.

portaria dêsU Jor*

de Teresópolis - Preciso de ca-
sa! cu mãe e filha, ou 2 irmãs
para serviços ejerais em sítio (co-|BALCONISTA
peira, arrumadeira, cozinheira, tica, roupas .para crianças
lavadeira}. Paga-sç bem. Tratar kém-nascidos. Rui "
na Rua do Rosário, 141, 3.c, sala|468-A

VENDEDORAS - Ganhe 3 x o
Salário — Precisa-se c| boa apa-

desembaraço — Trntar
daà 9 àt 14 horas. — Av. To-
mé dt Sousa, U4, l.o andar,
sela 3.

Jovens Ba.VENDEDORES(AS)
rr lista» e Adventistas. salário fixoãoçj com pra-1 mais -.omisA

Ba fã o de Torre 260 ap. 301.
COZINHEIRA - Precisa-se/ Rua
São Bento n. 25.
COZINHEIRA.' - Pedem-se refe-
rèncias — Ataulfo de Paiva n.°
50 - Bloco A-2 - op. 1.403 -
Leblon.
COZINHEIRA - LAVADEIRA -
Precisa-se na Rua Sá Ferreira, 202
— Copacabana.
COZINHEIRA - Cozinhar e arru-
mar, de 25 a 45 anos de idade,

'referências. NCr$ 100,00. — Av.
Rainha Elisabele, 214, 5.° andar.

I— Copacabana.

EMPREGOS
SERVIÇOS DOMÉSTICOS

INSTRUMENTOS
E APARELHOS
V. PICKER IS mil - vertical
flúor iccit., baratissimo. Dr. Jay-
rn» — 37-6646 noite. Pouco uso.
RAIOS X dentário Ritter ultimo
modelo perfeito. Proprietário ven-
de. Fone 25-6401.

lAMAS - ARRUMAD. I PRECISA-SE de um copeiro. Rua
'E COPEI RAS [Barata 

Ribeiro n. 4Í9 - Bar Bris-

IMENINA - Precisa-se para eiu-
dar nos serviços da casa — Rua
Décio Vilares, 228, ap. 102. -
Copacabana.

TRATORES E
TERRAPLENAGEM
TRATOR. .PERGUSpN . ,1952, stodp
reformado, a toda prova com
arado de disco a vista ou finem-
Ciado, Avenida Cesario de Melo
1027 Campo Grande. Tel. 94-0151

OFERECE a Missão Evangélica do-
mestiças espocisis — P«rf«ito ser-
viço de teloção, orientação « pre-
paracão. — Garantias permanen-
tos. — Tratar oessoulmentt ni R.
Uruguaiana, 226, Bobradc. ,
OFÊliEÇÕ copeiras, arrumodeIras,
cozinheiras cl doe, e referencias.
Tels.: 32-0584 e 32-5556. Agén-
cún Rjachuelo.
OFERECE-SE _ moça maior, boa
apar., referências, p| tomar con-
Ia ap. pessoa só ou escritório ou
consultório, dormindo no empré-
go. Tratar recados Marluda tei.:
22-8330 ou 22-5926 - Luis.

OFERECEMOS ótimas copeiras, ar-
rumadelras c babás, com dc-
cumentos e boas referencias. —
Tel.: 52.4604.
PRECISA-SE d* «mprtgada p.ra
todo o sorviço para casal estran-
gciro sem filhos — Exigem-se
reforancias. — Ótimo ordenado,
tia Rua Paulo César d» Andra-
d. n." 232, ap. 402. - Par-
que Guinle — Laranjeiras — Tt-
laftne 25.1696.

PRECISA-SE empregada para lo-
do serviço de casal de tratf>-
mento. Exigem-se boas referen-
cias e carteira. Paga-se bem. R.
Hilário de Gouveia 91-701.

PRECISA-SE empresada Rua

«'rencia.
Lírio
6C9.

prática. Pacia-se
R. do Carmo, ó, ssli

Õ63. Editora Hym7* 'a

. . n., . - i 8 às 11 e 15 às 18 - Av. NüoBarata Rioeirc,!Peçanha, 151. sala 2H.
311 com Sr. Hélio.' Tels.i 52.08161 BALCONISTA -,,„ 1~- VENDEDORAS - Firma de cos.

toco o serviço de pequena' f,.|« 5WS0I. |^W?íd.^^&«ta"ln!*,,?" '""'^ ',Ò"S C" b°2 ""
mi lia. Trs^er carteira. Ordena- OFERECE-5E jardlneiro com pra. Comissão — Rua Con-le Baniu
do inicial de 130 mil cruzeiros, tica - Tal. 32-5952 - 5r. Ba-' 37J. sobreloja
mensais - Rus Maranhão n. .Itos. STiCõüTr,i, 

' ' c~,—;
408 - Boca do Mato. ÍÕFEPECO"ca-aTo_ra .l.rn"o,, ,VL.f77 J -P-reC-3* b-A™™<* c VENDEDORES - Precisamos na

^nlto^HüTsíiSlía d""nn-rLP^ ^ Se t" .«',£"" 
A"' A,°Ulí° ""'a"/"^ '°9'' ]•" a^"'-!' 5'

tembro, 63, 12." andar _ Tel.7„7 ^À 
-'-, -r—. ;--. Art.go de grande aceitação -

52-1595 I Kl-^,:>A-;'c um balconista com.°timas comissões — ir. Raimun-
pratica, artioos elétricos e hi-ÍÇlo-

nivppçnc T,rífllIC0B,,,.P,c:?í'',e. 
b°? ordeno^- VENDEDORES (AS) - Precisamo"»

PRECISO co_inh,i.a7TopTay,Uma:jD,VERSOS J^aRua 
Siqueira Campos,__92,:para venda de deter9ente - Boa

deira. Com documentos • r«f. R. ilKtLliA-SE empresado com pra-comissão e aiuda de cuslo. Praça
Joaquim Silva n. 123 - Lapa -'MOÇAS, senhoras claras p| c_tn_-|íj"_pfl^ bar,.e Brmí2em. Rua Be- S-ica-, 50 - Braz de Pina

PRECISA-SE d.
coiinheira e durma no emprego.
Salário inicial NCrS 80,00, na Rua
Marechal Aauinr n. 23, casa 14 —
Tel. 54-1032 - São Cristóvão.

3 domesticas, 2 servente* [livar 169 - Ccp.icab.in_.

COZINHEIRA que durma no em-idurma ne .mpr.go - Só sa acei-
prego, precisa-se - R. Silveirajta p.ssoa dt responsabilidade e

D. Conceição.
PRECISA-SE de uma boa cozinhiT-P raPDZ„ "é 

,u, '"^ Ps"> llm-IPRECISA-SE de uni balconista com.»»™
faca outros serviços e ,'i'r'1' *'M Jo3e Bonifácio 143[pratica no ramo de tintas. Salara. qua Méier. comissão. Rua

122.

VENDEDOR-GERENTE - Pre;i>a-s.
oja de niáctuma= e mate-

ojrsi, — R, Sacadura Cabra!, 330
Aires,!!8 <¦'' ___' lLc_r>''_!'-

VENDEDOR - Preci.a"-se~para 2a'-
9,1PRECISA-SE de uma moça de bcalna Sul com conhecimento de ya*~" 'ópLirència paru trabaiiiiir em loja ineror. alimentícios. E pcísa pres»

PARA O ESTRANGEIRO - Moça

COZINHEIRA competente - Todo|"l»« combinar - Rui AÍmlrãn-1M0íUrótimo"«llãlsne:u"h™ mor»,,
serviço 70 x 100 mil - Precisa-se »• £°chran. "- 540 - apto. 102,.f.:',°" „,„ X 

' '«íh,, 
W d" ,in,''B- R,J5 S1"!"0-' Aires, 122 lar fiança. Fábrica de macarrão.

na Rua Marquês de Abrantes, 219, =_!£ÍS_L_J»_!i. íüü ___^2Ü__ÍÍ_. Na como governanTJ X outras'fcii7«7" 
' "¦ 

, " tRu° Ma'C|Ues d° 0liv?ir'"' ,33 "
ap. 802 - 26-2J04. .,„.,„ ,,7 ~ serviços J, E , _ín 

CM'rr"PREC|SA-SE de um balconista pa-Bonsucesso. Tel. 30-5970 - RI.
.•/.¦»¦-,._-_..... -í — IPFIECISO bca cozinheira - Paga SBm50s. P"r3, América do Norte ra padaria. Tratar na Rua Cirne!t-»i.oCOZINHEIRA - Competente, atlva|bem. Tel. 27-9603. ou qualquer lugar no estrangeiro. Maia 35 Todos os Santo.'Cartas 

para o n.o 129 008 na por- que ajude outros sreviços em casa

Marquês de Abrantes, 115, <p
202.
PRECISA-SE ds arrumadeira co
prática e referencias — Paga-se

n. Barata Ribeiro, 433, ap.i°i- :
PRECISA-SE empregada todo ser-
viço menoa cozinhar, família pe-
quena. Rua Araújo Pena, 37 ap.
1^ ^desj— Tijuca.
PRECISA-SE mocinha com respon
savel ou senhora que não goste
de sair a noite, p! »judar limpeza
cozinha e cuidar menina 8 anos.
Ministro Vivieiros de Castro 71
ap. 503.

PRECISA-SE de empregadi portu-
guêsa, para copeirar • arrumar
em casa ds tratamento. Exigem-
so ótimas rsferencíis. Ord. d»
NCr? 100,00. Tratar na Av.nid.
Ataulfo da Paiva, 933, coborlu.C[:.,u-r>T—n
ra 01 - 

______]_____¦ Tel. 27.9B87. «NHORA_viuva, branca e educa
_ SA-S-'lodo

PRECISA-SE empregada dorme fo
ra do emprego. Rua José Bonifa'
cio 93] sp. 201. Todos os San-
tos.
PRECISA-SE empregada com mui-
ta experiência para todo serviço,
menos faxina. Tem maquina de la-
var. Paya-se muito bem, exlge-:e
documentos e referencins de pelo

mos 1101601, Capacabane.

PRECISA-SE de uma empregada
para arrumar e ajudar no que
lor necessário. Paga-se bem. ~
Tratar na Rua Padre Elias Go-
rayab, 34 (antiga 24 de Oubu-
bro).

DIVERSOS
ATENÇÃO - Vendo 2 transforma-
dores 45 e 50 kVA funcionando,
Henrique, J8-0800 das 12 òs 15
horas.
COFRE FICHET - Vende-se um
legitimo, em estado de novo, pn-
ra escritório ou ca:a comercial.
Preço de ocasião para desocupai
lunar. Rua do Rosário, 146, in-
formações só no local cl Mon-
e:ro. 

COFRES - De parede, de mesa,
de apartamento, comercia'.;, arqui-
vos, etc. Financiados alé em 5
pagamentos iguais, na Rua Recjen-
le Peijó, 2ó. Coniultfj-nos ou pe-
ça a visita de nosso representan-
te pelo tel. 22-8950.
VENDE-SE por motivo de viagem
um cofre marca Estrela, uma ma-
quina de escrever Olivetti ita He-

Ver na Avenida Rio Bran-
co 185, 3.° and. sala 325. Tel.
42-34B2 ou a noite ^5-5990. 

"

MÁQ. INDUSTRIAIS
OEPOSITO DE MAQUlNASrd^i^^^^fwfc,^ £™ ^pT.?.*""

do. facilidade i_. pagamento • ?-iÃ 
~ • .""!_!_ CoP,c"b,nal.° andar - La

garantia absoluta. Rua Riachuelo t~L*í J_:_*.?.!ü.-_JS-_ _ UcNHnpa ii-i\/_i»»- i, ¦ ,-"373, ar. 505. T.l. 52.5665. 1'RECISA-SE de menina d7"ÍTlí ,,„,„,, J°,V£-M ,C Prec'._'.í'n.0
13 anos para serviços leves dó P 'íí?8"18' r"líene"
casal sem "filho "venha 

con? reds° 12___£S22l!L!____2i -JM™*-

Ef?V^j|r^cSÍ;|cOZINH. E DOCEIRAS
PRECISO de uma babá com 

"mui-

ta experiência para uma criança

de 3

48-9753.

;.ría deste Jornal.m ¦ a [PRECISA-SE coziníieirn par.-.
BcnflmP36 sai! 904 %„ ! ««'' ";vial ,ino co'" referencia,.!---
y¦-¦--' ' 9°* ~ T9l?fons Rua 5 de Julho, 324, ap. 902. PRECISA-SE de um menino de 6

PRECISA-SE — De uma cozinhei- a , '2 anos e toma-se conta de
ra na Rua D. Romana n.o 243, í-riança de 3 a 6 anos. Rua Ge-
___________________ ap. 206. 1.° andar, j.ulio, 

415 - 49-1325 - Cacham-
PRECISA-SE 

" 
de uma cozinheira' 

" 'V,0ier'

COZINHEIRA - Preciso, que dur
ma no emprego, com carteira —
Ord. Cr$ 80 000. TratBr na Av.
O-svtldo Cruz, 132. «p. 601. Bo-
tftfogo.
COZINHEIRA E ARRUMADEIRA -
Preciia-se com referencia' na Rua
Gago Coutinho ó3, Largo do Ma-
chfdo.
COZINHEIRA - Precisa-se na Rua
Sá Ferreira 44, ap. 1 103 - Co-
pacabana. Paga-se bem.
COZINHEIRA - Precist-ie com
responsabilidade e competência.
Exige-se referências e que durma
no emprego — Ordenado NCrS
100,00. Rua Dr. Pereira dos San-
toí, 24 — Pga. Saenz Pena.
COZINHEIRA - Preclta-se p| ,tra-

,„. ,, .VENDEDORES (AS) - Empr..ndi-
CKUUiAM-ot homens com boa minto dt grandt aceitação n*
aparência para balconistas. Sapa--2ona Nort., Centro • Sul, contra,
tana Acropolls. Rua do Catele.lta vendedor»? para completar o
274-C, com Sr. Diunisius. s.u quadro. Não tem horário fi.
.'RECISA-SE balconista c'" praticai1"».- Salário d. NCrS 150,00 .

mais comissões no ato da vond»
— Aulas sobre vendas gratuiln.
ment© — Tr»tar na Rui Maria
Freitas n. 42, sala 512 - Madu.
reira, das 1 às 12 hor.s « das

pi loja medas. R. Sá Ferreira, 44
 ,._ loja C, 4.° Center Copacabana.

Paga-se bem. Tratar na Ruai PRECISA-SE moça para atender,pi;=CISAM-SÉ - 
"Rapazes 

para ãí
Padre Elias Gorayeb, 34 (antiga u,r,a Je"hora bom ordenado. Tra-jxiliar de balcão de confeitaria
Rua ^4 de Outubro). 'ar Senador Dantas 117 sala 1237 Informações Rua Marctuôs de ia ¦ it i

| ,4 a_ ]8 hora^ Abr.-nt»- 200 " Horas.
LAVAD. E PASSADEIRAS 

'RAPAZ-Preciso 
17 ..22 a. serv. PRECISA-SE d, um rapaz para ^gto 1^",^'^LAVADEIRA - O, , I. ,4 i^^l_SS XEÈUtííSlí l^tX^ t£üH^F^ íP^ '

•¦''"" '-'"' S0.CO, casa e cemi- 588 - Ramis - à- 3 heras -,-,¦ u i* 
' 81 18

iníll —' ¦¦—-.---_''-•  horas, tdiiora Hvma aia.IUJI "'PADARIA - Precisa-se de um' —

raa, com almoço, folga sáb. dom. louvo; inicial
40 mil por més. Av. Alexandre ida. R. Russel, 388 ap
Ferreira, 142 - J. Botânico. Glória — 25-0382.

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO
E COMÉRCIO

balhar em Cas» de Saúde que'^^ 
^ ESCR,TÓR|0 AS5,?TENri Corrcspondinta

Firma de qianne cmco*t pi:-
COZINHEIRA nreciso m^^TÍCC I AUXILIAR de escritório - Mocai1"" !*<".* de 

,J3. 
• 30 »"os' c/ 

\~
S? TJ":A,,.Pr":t° T í.6Ía !°:!boa caligrafia, saiba trab. com li-!!?^^:'.'a Ali".'.'.0/, 

,m 
,J.V.TC. ICONTADORES

tenha prática e durma no emprego. 1
R. Conde de Bonfim, 497.

balconista cem prática e, que dè RECEPCIONISTAS
referencias. - Rua Acare, 88 -,_,___..,..._._.
Tratar com o Sr. Carlos. _ _ TELEFONISTAS
PRECISA-SE - De balconista c|
prática tinturaria, passadeira e

.uma confsranle c| prótica. La-
fvandería Novo Rie. Ministro Ta-
vares Lira 67 — Laroo do Macha-

!do.

' 
pondencia eomerci.il,

•;o|a d.ict!l=t:.-f,
"jcial 

ou industrial

Inclusive .
..." I**'" AUXILIAR DS CONTABILIDADE - —

.Vc,J,0"°,.,c_T6,,-!com prítica NCrS 220,00 flrand'.iTELEF0,''!S,A

MOÇA (O), recepcionista' pi lo|>'
de decorações. Boa aparèncio.
Semana de 5 dia:. Rua Mana Bar-
rei , 1. Botafone.
SENHORA estrangeira'oferece-se'p'|
trabalho consultório medico oú
similar. Tratar ,-,té 13 horas. Av.
Bartolomeu Mitre 399'205 - Le.

no iniiiniio : firma futuro. Tem rei^itorio. Rua
IConde c\- Bonfim, 37:, :cbrelo|a.

do serviço de cbsh de um se- v . ...
menos um ano. Rua Constante Ra-nhor si, viúvo. Tratar Rua da:vro.s VC'"'?' datilografa, pratica'Carioca, 

55, ap. 401. i"?'8s JI5"'V Para. I ,c<lJe"* ,'"dus-trabalhado
rri7ii_iuaiBA < 

' ~~~~C 'tna- RuD Lu,c Barbosa 32 J"."?,,"«oo
COZINHcIRA oferece-se baiana —ivila Isfibel
Forno, fogão, muita prática, 2|—Trvr-—---r— ;anos. Semana de 5 dias. A firma
anca, refs.. casa alto trato —¦ ADMITE-SE elemento ativo, com oferece almoço grátis t salário
43-0092. ord. 150,00 noves. noções de caixa e conciliação inicial do Kt> mil c/ roa|ust. [CONTADOR 

- Pratica sistema Font
~~ bancaria — Apre:entcr*se na Av. imediato jpós e;:poríeneia. Tra* j l:ted, folha de pagamento, le^is-

Rio Branco n. 20 — 6.0 pav.itar c/ 5r. CÂMARA, à Av. 13 ! Ia. So trabalhista, e renda. Si NCrS
de 10 às 12 horas. de Maio, 23, grupos 614/3.  40ü,00 - C_rta com curriculum
ÃUXILIA"r DE ESCRITÓRIO - Pre-, AUXILIAR CONTABILIDADE cli"?" K8r8 , 

D-r-A R,- F' °"iz
cisa-se moça, com boa letra elTécnico ou bastante prática até1-"-iA!0"3!..-" .?c0° RL,-_
saiba escrever è máquina. Tralar.35 anos 3501430, várias vogas. CONTADOR (mesmo sl diploma)
Oliveira Campes,. Rua dos Andra-ISeleç-io, Av. Almte. Barroso, 901 Precisa-se cl comprovada capacida OPERADORES E

PBX pl trabalhar

COZINHEIRA - Preciso senhora
pl. forno e fogão que dè refs.
min. 1 ano, mesma casa. R. La-
ranieiras, 525, ap. 1 202. Tele.
fcnei 25-3488.

SENHORA DE MEIA IDADE, ...
dependente, qualquar côr, educa'
da, ass.ada - pr.cis.-_. par. to. rr.-,„..,;,,„-. ,—,  , ¦-.
do serviço caseiro d. pessoa ei „5?f- , . 'orno e f°9a0
sem luxo, podendo ser tratada
como da família, <om idonrida-
de, podendo ficar toda vida. —
Rua Oliveira Andrade n.» 219,
Abolição.

atos, 7, apt. 7.
aranjeirôs.

ar. 50^ Tel. 22-5665.
INJETORAS P| PLÁSTICO,'. 8Õg,
máq. compressão pl baquolite,
fermas pj tampas, tornos, piai-
nas, ferramentas, José R. Do.
mingos Lopes 111
MAQUINA solda elétrica' p| «r?- 

'^.^'"S""' 
&""? ."''balho. pesados e contínuos, dois &£"»«&. A?1» infav. Copacabana o 13 ap. 805.

PRECISA-SE de mocinha para tõdõ
ervlço, menos cozinhar e lavar.

pesados e contínuos, doi,
anos de garantia 200, 300, 400 e
Í00 amp. força e luz, a partir
de Ó5 000. Rua Gervasio Ferrei-
ra 7, antiga Rua 18 - IAPC Iraiá.
MAQUINAS - Motores - Ven-
demos grande liquidação ou gran-
de financiamento de todo: os
tipos. R. Sacadura Cabral, 230 -
Tel. _U-525I e 43-Ü07.
MÕDELADORA, Cilindro, Moinho
de Rosca, Divisora e Amassadei-
ra para padaria. A prazo dire-
tamente da Fábrica Hamiltcm.
Rua General Caldwell n. 217.
MÕDELADORA para pão de pa-
daria. Vende-se usada, reformada.
Facilita-se. Hamilton Melo. - R.
General Caldwell, 217 _ Loia combinar
- 52-3512.

Paga-se bem. Av. Oswaldo Cruz,
86, aP- I 1<" — Flamengo,
PRECISA-SE de empregada, papa^
se bern — Av. N. S. Copacabana,
99 ap. 704.
PRECISO empregada dormir em-
prego. Tratar Av. Osvaldo Cruz,
123 ap. 801. lavar, cozinhar.
PRECISA-SE - Arrumadeira co-
paira competente, com referen-
cias e documentos. Aniia Gari-
biWi ?4'_>01. Tel.: 37-67.il'
PRECISA-SE empreçada p| todo o

A AGENCIA RIACHUELO tem co.
linheiras, cop.-arrumadtiras etc.
Com doe. • referenciai. Talefonci

Precisa-se de boa aparência que
lava e passa roupa. Familía pe-
quena. Paga-se NCrJ 150,00. Tra-
tar Rua Barata Ribeiro 427 ap.
1002 — Copacab ana.
COZINHEIRA - Peq. famíiií"d3í
ma no emprego. Ordenado 80,00.
-- Av. Rainha Elisabeíe, 758, ap,
501. Ipanema.
COZINHEIRA - Precisa-se para
enaa de tratamento — Tratar dar,
10 às 12 horas. Av. Rui Barbosa,
460, ap. 701. Ejtigem-3e referen-

eni Benfica, 150 mil. C! prática,
Horório Integral. Miguel Couto,
23, s,703 pela manhã.
TELEFONISTA p| HoleI - Hotel

di> Zona Sul precisa de uma
moça cem instrução * boa apa»

jrência 
— Tratar hoje às 10 ho-

ras na Rua Visconde de Piraiá,
254,

das, 96, 9.0 andar.
AUXILIAR DE CONTABILIDADE -
Precisa-se de rapaz c[ boas no-
ções, facilidade de cálculos e da-
tilografo — Av. Rio Branco, 151,
19.° - c| Nílton.
AUXILIAR PARA ESCRITÓRIO com
prática de datilografia. Cartas pn-
ra portaria dóste Jornal n. 122829.

Gr. 913.
AUXILIAR. RAP. Escrt. Dat. Fat.
Prat. Corresp. 300. Seç. Cob. Dat.
225. Apontador. Prat. p! Vollc

de em redação de contratos, es-
MECANÓGRAFOS
OPERADORES (AS) - Burroughs
— 2 pi Andarai, folhas patos, a
(aturas 250,00 - Av. Rio Bran.
co," 151, _ loia, sah 09.

COZINHEIRA - Precisa-se. Exi-
ge-se carteira — Rue Aires Saf
danha, 135-501.
COZINHEIRA - Precisa-se para
família, 3 pessoas. Idade entre
40 e 45 anos. Pedem-3e referen

32-0584 e 32-5556. D. Conceição.lcias. Ordenado NCrJ 80,00. Te-
AGENCIA RIZZO oferece cozi-
nheiras Internacional cozinheiros
mordomos espanhol e brasileiros
babás estrangeiras copeiras e ar-
rumadeiras diaristas e mensais tel
52-5644.

AGENCIA ALEMS, Olga, 37-7191
coxinneir/is, copeiras, babás, bra-
sileiras e estrangeiras, seleciona-
das. Dec. e referencias.

lefone 47-1558.
COZINHEIRA - 75 mil, preciso,
fino, variado, durma emprego.
Referências. R. Barata Ribeiro,
412, ap. 301. Cop.
COZINHEIRA
referencias —
les n. 124
45-6585.

Prtcisa-sa cem

tntutos, atas etc, bem como co
nhecedor profundo da aluai ie-
gi;l«ção •' fiscal; pura importante

200, Esc. Dat. D. Pess. Daí. 150,!Cí)rÇí° em escritório de escritas
200. Contab. 250'Op. Ruf. Boys avulsas, ci grande movimento. Car-
105JAv,, P. Var_ia5._.l35 3Ó05. j,ar 

c! curriculum, inclusive com 
a'Üx7l'|AR"Õ="ESCRITÓRIO - MS- 

,oc,f=.os dados pessoais para a| 
,. _ __.._,. . _

ças precisa-se boas datilografa e ???oa,ri0 ^e;" J.°, al s5b ° n-0|B<JTS E CONTÍNUOS
arquivilta». R. Ouvidor, 130, .i;lp2975' °. 

."'^ato 
oode possuir, .

514_ 'alguns clientes que, mediante CONTINUO Cj c^rleira Tendo trs-
,—"  I acordo, os serviços oederão ser malhado no ramo, -'az limpe;icem muita pratica de serviçosj AUXILIAR DE CONTABILIDADE; executados em comum. Il 10,00 - Av Rio Branco, 111,e^'.C_r,0;„Apí^n.'5'-',<! A'''ÍWS,:a) - Famos. indú-.tn. de;60NTÃDORÊS" nlrre.tabeirci"r^ !l!__l___^____0?:

precisa de moça ca- ||os bancários c[ muita prática ate

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - Pre-
cisa-se de uma moça datilografa

cem mui
de
Rio Branco, 120 s| 804. '.•»_¦*;_•_„:„.'¦ — —. iiacttcinios pit-.iirt ar moça ca-:[os b^ncEirio
ADMITEM-SE «scriturarias (os) -ipacitada • com experiência com* 40 anoe Seleção Av Almtecerraspondentas • recepcionistas "'"" ,ri'n "-" c---:--- «---:- ->-l --' '-¦"•-¦-..
— Entrevista na Rua Francisco
Serrador n. 90 — gr. 1 502 —
______________
AÜX. ESCRITÓRIO (Mota) -
Admite-se uma. de boa ap., 25:35
anos. Paga-se bem. Av. Pres.
Vargas, 446, s/ 1805.
ASSISTENTE - F.turlst. _ lm.

provada em S.rviços Gerais de ro:o 90 Gr 913
Contabilidade e qua seia Dactiló-'  ___.
grafa. — Apresentar-se eom do-;_ .__,,-__._, .
cumentos na Rua do Resende, 105, DACTILOGRAFAS —
sala 203, Baiiro d» Filima, du ccTCMÁrn ac ac
B.0O Js 16,00 horas. jtSTENOGRAFAS 

—

AUXILIARES - NCrS 18Õ.350 -{SECRETÁRIAS
10 vagas, pratica, faturamento,:,
aux. contab. 2 moças prat. escrit.

B^íDIVERSOS

DACTILOGRAFA - Assist.nl. -

. . _• , '," cio livro caixa rãn»7 serv »y lfi™« norte-american. de reno.
port.nt. firm. procura p/ f. f° 

"vro caixa' ,fap,z !e,/- 
,ex m. internacional orocur. moc.

li.l em Bonsucesso, rapai ali '"f"' 
,cf"«P°n_i=_;'^ ,°P,eraíorH»'felra, 

"una 
s.eundí 

"e 
quo

35 .nos, qu. se|. ^.Im.nl. bom | Rí'.*».'!; 
™cbclores(,s.. S.n.ffi^Xdo Z,"im»Z, %™n<" 

"a Av' f'«-V«g*l **2
' 

lusive qu. sei. boa tl,K,:|0.;22.° andar a 
partir 

das 9 horas,

ALMOXARIFE - Precisa-se fun-
| cionario com experieticie de ria-
quinai, motores marítimos e eiérri.

jeos, e possuindo conhecimentos d«
ÍCcttalooaçâo rie material de trans-
formação. Pede-se referencias de
serviços anteriores do ramo. Ida-
do entre 20 e 40 anos. Instrução
secundária. Os Ínt?rt;sftdos deve-
rão apresentar-se, munidos

„ ,. ... .,,....,. „.„„,„_ „m,H <*31\\ vcndrdores.as;. Sen.
Rua Marques Ab„n. d.«lloBr.?o c/ 

'pratica 
em f„u. Dantas "7 gr. 223. _ _,1 ^ua iel. .. ramenlo. Olimo imbiente de tra. .AUXILIAR ESCRIT. NCrS 180i240.'graf.. lunar d. futuro t/ am.|Ç________?r___T. An^'e

b»|ho • salário inicial d* 30014 moças, 3 rapazes, pratica íatu-
_ 'DOMESTICAS — Temos as melho- mil. Tralar no Centro à Av. 13 ramento; b. datil., semana 5 dias

ATÉ 60 MIL quero ganhar pnrajres colocações para cozinheiras,'de Maio, 23, grupes 414/3. iSen. Danta» 117 yr. 223.
cozjnhnr trivial fino. Sou porIu-;arrumadeiras, etc. Exigimos do
guèsa com 34 anos, ref, 5 mot. cumtntos, limpeza e capacidade.
Tel. 22-0576. Rua Conde Bonfim 369 saia 90-t.

pias possibilidades, de acasso , ADMITEM-Sc — Mocas cem pra-
funcional a salarial. Horário p/ 

' 
tici am câmbio — Turismo •

trabalho 8,30 às 17 c/ semana ;ccnhacimtntos d« espanhol. En-
americana* ;t*e ^ *""*• ^xce'ent* ord«nado. trívi',ta na Rua Francisco.. Serra-
- 20O-2SÓ|P'ocurar Sr. RENATO, ¦ Av. 13 dor n. 90 - grupo 1 502 - Cl-

¦ dt Maio, 23, rnnio- 614/3. NEt.Contabü

AUXILIAR. Mocas - Esc. Dat., l ADMITIMOS p Cia.
Notista, Escrit., Fiscal, Recep.,!(10) Auxs. Escritório

... -_ _.  . _ Dat.. 150, 200. Dst. Copista. Dat.. rapar.fnôça; (-11 Auxs
, .... .ATENÇÃO 

- Cozinheira, precisa-: EMPREGADA - Preciss-se para Aux., Esc. pl Z. Sul. Aux. Cont.ldade; (2) Boys menores; (I) Fa-jESi ENOGRAFAS em Port. lolt. c IJEMPREGADO mensageiro- Preci-serviço, uorme tora. ialanoaimos, ótimos ordenados - Tratar cozinhar. Dormir no emptígo -300. Esteno oort. 450. Estenoiturisla; (1) Teiefonista PBX; (1) pratica 300.00-330,00 p c Cen-sa-se p'ra hotel. Boa apresenta-
... 

~ Kus P"««ndu, 106, na Rua Senador Dantii, 39, 2," Rua Aristidçs Lobo, 191 ap. 101, port. espanhol. Av. Pres. Ver- Aux. Dep. Pessoal - Av. Rio|tro sl sábado - Av. Rio Bran- cão - Ler c escrever, Folha Cor,*"• •'UJ' lendar, sala 206. JRio Comprido. jgas, 435, s',W5. jBranco, 185, sala 1021. - 'co, 151, s|lo|a, sala 09. Iride - Repiiblicn do Peru, 305.



CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, 4.°-feir., 2510-67'•' 
EMPREGOS

e pi»
pratl

íreiar na
18.0 an-

CARDEXISTA - Precisa-
admissão imediata, com
ccniprcvadh, boa BparSncta * d?
semoaraço. Salário '.150,

Av. Pres. Vargas, 529,
¦dar.^Sr. Luiz. _
COBRADOR — Cii. da grande
.minto ampliando tUi itçío do
cobrança, procura dois c/ «x-
poricncia mtarior, qu» possam
dar carta de fiança, Salário fixo
inicial d* 105 mil • ótimas co.
misiões. Tratar na Av. 13 d*
Maio» 23, «ala 414.
DEMONSTRADORAS - Firma dè
cosniéticçs admite 2 moças pa-
ra afervíço externo. Salário fixo.
Marcar entrevistas pelo telofone
43-3517. As,adame Sarah.
Ã\ENORES - Moças e rapaze~a e|
fooa aparência de M a 16 anos.
Não trabalha sábados e domingo;
— R. Rosário, 104,

Rua do 25

- Coi-.i tatteira,CGSTURE-IRAS - Precisam-se para
onhecendo at ruot, shorts de meninos, elástico lar-

,go o iavor se apresentar nr

prítica, Rua Tenente Pimentel
ti 302 - Olaria.

COSTUREIRAS - Precisam-se comipRECISA-SE
bastante prítica pari trabalhar em
fábrica cie camisas esportes. Rua
Mon corvo Filho,- n. 66.

COSTUREIRAS .- Fábrica de ber-
mudas para. homem precisa cos-
turelras para levar

Rua

serviço
Confititulçno,

para

de uni Qiirçoin
Rua Senado, 35, bar.

PRECISA-SE garçonete
para pensão_tica - CO

de saúde — Travesti
mércio, 11 — Prata 15,

PRECISASÉ dt in-a moça

in pra-
«.art eí-

do Co-

lara MENSAGEIRO
profissional, <
precisamos, apresentação
Carmo, 6, 7.° andar, iala 70ó,
das 15 it 16 r

CfERÊCE um menor de 17 anos
para entregas, dá-se ref. Tel.:
Tel.: 28-5093. João.

PP.ECISA-SE moça, das 8 às 16
horas, com referencias. Rua Fer
reira Viana, 40, np. 602.

PRECISA-SE — Pessoa, instruído, cisa. Rua da
maior do idade, cexo masculino ..
para expsdlcío. Tratar Eduardo (COSTUREIRA" e ajudantes adian
Janien, 4 — Praça Mauá, Ubiracy.: tac)aE c prítica de olicina
RAPAZES de 13 í 17 anos, boal Paissandu, 98' ip. 401- IpRECISA-SE^deúm
aparência - desambaçados com COSTUREIRAS - Pr.cisam-s» t||rjl _.íf. [jua ^tt|, Carneiro

;pratica d. quimonos, püamas, ca- p|sc|ocje
misol.s, ara maquinas a molor -„£____— 

^-
par. fabrica d. Itagan.^n. h» «*=«** 

„,,„,„. Rüil do Ca. pratica
G.iuli. n. 22* - lonot ">tf_,_ 

]VJ Apresenlar-so
¦a nhã,

««IPRECISA-SE de uma
prítica para trabalhar em
3. Tratar na Av. Marechal

_| Floriano, n. 175. 2.° andar.

ão'ACOUCUE - Preci-a-se
Isador - Tel.: 30-3022.

de desos-
LANCHEIRO - Precisa-se

PRECÍSA.SEJum» boa íTalnhalra -lAÇOUGUEIROS - Precisam-a,

Caminho llauari, 707. Rasl. Coca.lpraticos._RuaJ>roc!amacao,,.901.
Cela. Tratar c| o Sr. Fernando. ICAIXEIRO - Precisa-se d- Ul

com prática de tinlurana, -¦

ço de rua. Pede-ie rei

...aballmr em psnsüo -
_ dos Tavares, 19 - V. Isabel.

R. do
CAIXEIRO
precira

128.
CAÍXEIRÒS""- 

'Padaria

jd anos, pre
limpeza e ex-

SENHOR de 30 a
cisa-se pi serviços
ternos — Tratnr nn Av. Rio Bran
______ salo_510.  _
TRICICUSTA -Precisa-se com
prática de entregas. Mo Centro
para trabalhar com doces. Exi-
gem-se referencias — Rua 3cna-

i~.~_~\ 
9?" 

_ t Moderna clinica, siluad- ..,.
T MURAR A — Precsa-se üe cai-,, c . ' -
y.elro ciclista qua tenha pratica Zona Sul, necessita de uma mo-

e de reíereneins. P.ua Dior, daka do 21 à 30 anos, de otitna
Cru.- 3-15-B - Méier. [aparência, com instrução seeun-

Recepcionista

PRECISAM-SE laficluiio «

Tratar
Riachuelo, 191.
~- Baleio de padaria,
cem muita prática e

responsabilidade, bo» aparem
a nacia-se bem. Rua Conde cie

para _ ',r "
Rua Msn" " 

Vr-d- TROCADOIIES PARA ÔNIBUS -[daria e preferencialmente que
-ia Rua|P»«'»a-«a <°m bo. aparência, . seia datilografa. Horário de

Ru*ÍKua Riacliu.lo, 40
copoiroj',"•-;« com muita prahca,

! das Laranjeiras, 3óo.

Av
saia

Mem.primário completo
dejá, J_9, sobrado, _
RAPAZ — Precisa-se menor purs
joalheria. Rub Belfort fio:o 31ó.
Lido.

" " " ~,,i-"~-," 
CAIXA — Precisa-se para paaa-empregado pa-CA'™ <_ _ MorqP..s 0Vmú^J4 In." 86.

PROFISSIONAIS DE INDÚSTRIA

CARPINTEIROS -
MARCENEIROS

IMPRESSORES
máquina cilíndrica - Rua Frei C
njca, 333.
Tmpressor
vc, precira-CARPINTEIROS OE FORMA

Pr^cisam-sa bons oficiais P«*hembro, 217 loja.
obra. Pig»>sft b«m - Tratar .nij
Rui Leopoldo n. 351 — And;
rai.
CARPINTEIRO pl instalação comer-
ciai. Papa-se de NCr$ 10,00 a
15,00. Rua Washington Luí^_3.
CARPINTEIRO'E MARCENEIRO? -
ÍVecicnm-sa. Rua Amaelinflft, 335,
Cordovil. _
ESTOFADORES e lustradores. 

"Se-

mana de 5 dias. Prôcko. R. Mena
Barreto, 1. Botafogo.

MARGEADOR - Precisa-se com-
petente na Rua Dona Isabel, 126,
Bcnsuceseo.
OFF-SET 2-A ROLAND - Precisa"-
se bem ajudante. - R. Lecpoldi-
no Bastos, 130. Eng. Novo. Tra-
balho noturnr.

TIPOGRAFO - Compositor - Dis-
tribuictor — pre.isa-se — Gráficas
Reunidar Santa Helena - Rua Be-
Ia, 181-A.

224 — Toiloi
Santos.
COSTUREIRAS - Pracisamos com

pratica comprovada «m cam.sas
. blutõas. Exigimos c.rtificado; com

do curso primário - Aprasenta-|pen
cão na Rua Alcamíia n. 179
Ólada ' ! PRECISA-SE cop'

Precisa-se para ÈoíltAD0RÊS ._ ;p,,elsama5, com|prítica para bar

pratica comprovada em camisas IR- Spr

• blusÍM - Aprasentação na R.lPRECISA-SE um copeiro com pra-
Alcaméia n. 17» — Olaria. men — Rua São.José, 36, 

COSTUREIRA p! calca, procura-lpRECISÁ-SE do um garçom coin
mos competente, profissional çoin|pratica de lanchonete — Av. Era:.-

para maquina miner-
; nc Rua Sete de Se-

j c| bastante
reslóurnnte -

810 — Boitifoqo

CAIXEIROS - Precisam-so c o m
cart. de saúde atualizada

- 1 falo. Rub São Claitmnt» n.
Parle,23 - Botafocp.

Mecânicos de cha-
mados. Oflc. coniervadorec. 3e-
mann de Íj dias — Entrevistas: das
15 ás 16,30 horas. - Av. Mem de

-!Sá

certificado do amo
Rua Viana Drumond n.
Ia Isab.l.

Auxiliar de

prima 
y|-L,,a|Ja||)0I ^qq j, 20,00 horas.

iSalário NCr$ 150,00.
Entrevistas das 15,00 às

18,00 hs. à Av. Copacabana,
542, Grupo 208, somente hoie.

secretaria
i trabalhar em cnsa

i

dc

295-A. _
ESTÒPADOR ;£' Precisamos
GuiüierniR. MàXwelI
£uce!;:io. Semana de

Av,

Pnrn
saúde. ENiçte-?»? boa aparência e
referencia.1;. Só aceitamos com

apreconlaçÕo pessoal. Rua Cin-

352 — Bon-!co cie Julho,' 99 - Copacabana,
dias.

-piTIPOGRAFIA - Compositor preci-
""isa-se na Rua Barão de São FelixFRÁBICA de móveis pre

um maquiniáía e marceneiro. — j 
~nfi 

i3_'Paga-se bem. — Rua 7A d* Maio, -'• r—
29, grupo 8. Apresentar compe-^ TIPCGRAFIA — Precisa-se de cem-
tentes. _.  1 positor. Paga-se bem. Rua Palm
FOLHEADOR - Precisa-se para Ira- Pamplona 465 - Sampaio,
balhár em ínbriCã de moveis na'pR_|C!SÃ-5È cie um bem corta-;
Rua FeÜciano do Aguiar, 427 — dor para guilhotina. Rua Joa-
Ala ria da GrBÇa^_ ciuim Pai haras, 73 — E;tácio. _

RRECISA-SE prollsta Vandarcook,
para provim de celofane. Paga-se
ótimo ordenado. Apresantar-ce
Rua Frei Caneca 224, Sr. VVal-

GRAVADOR DE JÓIAS - Preci-
sá-se - llua^clo Resepde, 20, sob,

GARAGISTA - P. estacionamen-
.... . . :¦ .. r.r.- ito na Penha — Precbo-so pessoa

prática e experiência, bom aosto mo Braga, 227-A. !de idatle ccm rí.ferancias na R.
na confecção de roupas finas Pa" pRgciSA-SE de um empregado c||/w\arla do Carmo n. 144.
ra crianças. Quem preencher eslos 

prit]ca „m trabalhar em café - 
|>«PnpciSTT~- Praelsa-s. com

condições, solicitamos cen^ec^. vJzmd_ __ Ouro Preto, 86»EC|f,TAj 
,„„;'- BITT1G-

EiUlogO; iRujl clarimundt d. M.lo n. 8S8!
PRECISA-SE de um empregado,_ QUINTINO.
que saiba trabalhar em c.ife, nak>ENOR ¦_; 

par'ã" aprendiz ourives "ua do- Livramento, 138-A.
Estrada Vicente de Carvalho, M8 _ Tr;,.r na Ru-„ 

HAraúio 
L.ji5o, . ,

PRECISA-SE de um ajudante de.799 _ _„q. Novo.  

çonfeitelro, 
com pratica, na Rua MOÇAS pera trabalhar ci ma- "¦ ~

Conde de Bonfim n. 306 - Pa-„„,„* ^^..-.doro - Preclsam-sel
daria. Fidalga. ,  -com bastante pratica - Apresen-
PRECISA-SE de uma cozinheira cj.tar-se na Rua Sete de Selem-

pratica para bar. Rua Mariz õ Bar- bro_n\._ J63;r^c TAI -i. TlltirJS. i t A/- A f r

para um teste no Rua Senhor dosi
Passos, 135,J3ruoo 401. .._„_

COSTUREIRA Interna que traba-
lhe em blusões e vestidos. Av.
Copacabana 435 l| 511.

ÕDSlUREiR.ÍS externas qua pos-
pontem bem e saibam aplicar vi-
•/os. Pracisa-se para bolsinho6. Rua
rio Catete 68 sc-br. 

Ajustador
E TORNEIRO MECÂNICO

Préíis«vse muita prática —

Vendedor (a)
[ Precisn-ae, vencleclores(as) —

lArligo de fácil aceitação —

Ajuda de custo e comissão.
ITratar Rua Siqueira Campos,
143, sil 85.

m

COSTUREIRAS externas: fábrica
de saias e calca. Precisa-se. Pe-
de-se tiança. Rua Pareto, 42-E. —

Tiiuca.

CALCEIRA EXTERNA - Precisa-s".
Tra?.er amostra. Tralar Alfândega,

34 sob.

demar.

MEIQ-OFICIAL marceneiro, mai-
ceneiro, maquinUta, vidraceiro.
Precisamos parn fábrica de mó
veis. Rua Cardoso Quintão, 631
51._JT_Coelho_.

Tf£"H ««v5rÃrr.d5r.|TORNHROS - FRESAD,
na Rua do Riachuelo ti. 19.  AJUSTADORES
/.IÀQUINISTa - Praclsa-se para
¦fábrica de moveis de fórmica, tra-
tar na Rua Ourltiue, 499 Penha
Circular. . 
MARCENEIRO - Melo oficial -
Precisa-se para trabalhar ern fa-
brieti de moveis na Rua Felicinno
de Aguiar, 427 — Maria d

AJUSTADOR
cisa-£e com _
Ind. de Móveis
Est. Vicente de
fundes.

MECÂNICO
prÁtica para

- Pre-
Paraíso

S.A. Trator no
Carvalho, 1 159-

ros 063' - Tiiuca

PRECISA-SE cie uma Cozinheira
c| prática para lanchonete. Pa

gts-se bem. Tratar
raSJUfl, 244. Penha

Rua Nic

Balconista

chüLeãdeira overlokista -
Precisa-se de chuleacíeíra com

prática. Paga-se bem. Rua Meri
Pinheiro, 299 - Estácio de Sá.

OFICIAI DÊ PALETÓ' t buleiro -

Para trabolhar na loja. Dá-se con-
sertos para fazerem am casa. —

13 de Maio, 23, 19." andar, sala
1923. '_
PRECISA-SE de ajudante de cosiu-
ra adianlada, telefone- 57-7557,

PRÊCÍSÃ"-SE d» uma cortadeira •( ELETRICISTA de aôtcnlóveis,
d« varias costureiras — Paga-s«| ci_E.se 100% especializado, paga
bem. Mulhor.s detalhes na R"al£e ^em — Rua Almirante Cochra

MOÇAS E SENHORAS, com ou
sem telefone em casa, para ser-
viço de vçndas, sepi sair de Cdsa:
livros, fregueses certos. Base de
comissão. - Teli 32.4067.

PRECISA-SE um lancheiro com pra-'MOÇAS com boa apresentação
tica na Rua Jardim Botânico n. Precisamos do 4 para lugar

750-B — Passar depois das 12
horas.

PRtCISA-SE um empregado com
prática de garçom e copeiro pa-
ra trabalhar no horário dn ma-
nhã na Rua Francisco Otaviano n.
37- Copacabana - Tel.i 27-0485.

CHOFERES E
MECÂNICOS

ça.

PREC1EIA-SE de melo-oficial de
Gra- torneiro na Rua Pref. Olímpio de

Melo, 1709 - S, CrlstivSo, 

TORNEIRO — Precisa-se de meio-
oficial com pratica ern serviço de

- Estr. do

104 -i ne, 137.Álvaro Tibtrlo n. 78, ap
J.c.r.porju. - -Tanque, 1 ELETRICISTA PARA ÔNIBUS
SERVENTE - Precisa-se de moça Preclsá-se na Rua A.latjalhães
de 25 a 35 anos, pl trabalhar | C,is[ro _ii^_235_-_ Jaçaré;__

_ em Casa de Saúde na Tüucs a 
£LETRICISTA-de automóveis, pre-

Saco, 159 durma no emprego. R. Conde de cisa.,e com pr4tica na Rua Baião
(Bonfim, 497.

Moca

d.
futuro. Rua São Clemente, 195-E,
Sr. Ribamar.
PRECISO rapo: pj entrcçios e
limpeza. Semana de 5 dias. R.
Mena Barreto, \. Botafogo.

PANIF1CAÇÂÓ Hermínio. Av.
João Ribeiro, 193, 1 caixeiro —
Prscis.i-se, 

PRECISA-SÊ batedor e secador
_ de papel com prática. Procurar

pre-| Sr. Roberto. Rua Frei Caneca, 224

PRECISA-SE
Tratar

Moça ou rapaz.para loia ciei
doces, com prática e boa apa-;

rência. Rua Afonso Pena, 14S
— Confeitaria GERBÓ.

Vendedores (as)
Decletizoclorn — 25% mais

prêmios — Apresenlar-se com
documentos à Rua Dias da

Cruz, 255, 3.°, loia B, Shop-

pina Center do Méier. (P

Cia. Federal cie Fundirão

Admite:
MECÂNICO AJUSTADOR (Montador)
TORNEIROS

ELETRICISTAS

Semana de 5 dias.

Apresentarem-se munidos de documentos ao
Depto. do Pessoal na Rua Néri Pinheiro, 240 -
ESTÁCIO. (P

PRECISAM-SE - Carpinteiros pi
armários embutidos etc. — Com-
petentea — Ru« Gustavo Sampa!ojautomóvel
n.^__687_. _ !._ Penha.
PRECISA-SE cie" marceneiro Rua,roRNEIRO MECÂNICO - Preeisã-j PRECISAM-SE
General Severiano, 174 com Ma-L de , para nabalhar em Guapi- »P«"d"" P 

,, f I^ua i,r ira
nolo. mirim, peito de Magé, paga-se R""»5 f_^"".n, Isabel
PRECISA-SE de 5 marceneiro^ -'NOS 110,00 mensais, quarlo e Nunes, 2-0-A - Vila Isabel,

Tratar na Av. Nilo Peçanhalprémio de produção — Semana dei _______ ..»>¦¦/-
dias. Tratar na Rua General; BARBEIROS — MANIC.

Caldwell, 217 - vJB^  AJUDANTE 
de cabeleireiro (a) e

SAPATEIROS Imanicura, competente, precisam

n.° 1 053 — Nova Iguaçu.

OPERÁRIOS - MESTRES
- CONSTRUÇÃO CIVIL
BOMBEIRO-ELETRICISTA - Preci-
só-se de uni na Rua Francisco
Manue|( 44, 8sníicn, procurar Dr.
Silvio, dias úteis, Àa., 5a. e j6a.
6 OMBEI ROS È LADRILHEI ROS . 

-
Precísanvse urgente com referên-
cias. — Rua Senador Dr^itas, 118,
_:. 617, das 11 às_13_hora£L
BOMBEIRO' ELETRICISTA - Pre-
ciso na Rua 24 de Maio n. 279
Sr. José, das 7,30 as B.30.

CEMllOO) ESTUCADORES - Pre-
cica-ce para trabalhar a dia ou
a metro -- Zona Norte e Sul —
Tratar na Run Alcindo Guanabara,
li -_sala 1302 - Cine^ndia^

CARPINTEIROS .DE FORMA -
Precisa-ie. Tratar no escritório,
na Rua Senador Dantas, 76, gr.
1104,
CARPINTEIROS com pratica - Pre-'
císa-se para in<taloçi"io comercial;
no Rua Senador Dnnías n. 5 —

Procurar Antônio Batista^

CARPINTEIRO DE FÔRMA - Pre-
Cisa-se na Praça Santos Dumont,
138 e Visconde de Albuquerque,
517. Ótimo _n\ár\o,

PRECISA-SE de 3 pedreiros e 2
ladrilhelrbs 

'— 
Rua Lavradio, 126-

201 -_Sr._Djo_nísi_o._

PEDREIRO - Preciso
dreiro. Apresentar-se
íjina n.° 59

CORTADOR E BALCÃO - Pega-
mos bem. Procurar Hélio, na Av.
Gomes Freire,_762, fundos.

AJUDANTE DÉ PESPONTADOR -

Precisa-:e de 5 viradores. — Ru»
Visconde Pirais, 318, subsolo,
loja 6 — lpflj}_5i'n_5' . -_
CALÇADOS Tambaú. Precisa-sa de
montadores. Rua Tàmbaú 517-B —
Ramos.
CORTADOR DE PELES - Precisa-
se com muita prática. — Rua Vis-
conde Piraiá, 31 li, subsolo, loia £
— Ipanema. 

FABRICA DE CALÇADOS Senho
ras precifa de cortadores, monta-
dere:, acabsdores « mão e ofi'
ciai p| balance - Paga-se bem. Orne.
Semana de. 5 dias. Tratar na Rua BARBEIRO - Preciea-
Teodoro da Silva, 779 - Viln:0f;c;5| _ Rua Martins

Rua Maestro Vila Lobos
.0 2-B (esta rua começa no n.°
33 da Rue Haddock Labo).

habi-

AJUDANTE" DE CABELEIREIRO -

Precisa-se, com prálica em salão
de movimento. Procurar D. Irene,
ia Rua Machado de Assis, 63,
ojs. Tel. 45-6143. Favor, náo —

apresentar quem não tiver"tação. 

AJUDANTE DE CABELEIREIRO
Preciic-se na Rua Francisco de Si,
95, loja E^

AJUDANTE de cabeleireiro, com,rio
bastante pratica, na Rua Visconde
¦I. Plr»H, 423 - 27-3494.

BARBEIRO — Precisa-se efetivo na
P.ua Marques de Pombal 62 — P.

dt moçar. « rapa:ei
Rua Prof. Alfredo

Gonçalves Figueira n. 175 — Ni-
lópoli» — D*P^!? das 8 ,ft?f*?
PRECISA-SE tin mocas • rapaies

Trater ns Rua Profa. Francis-
ca César n. 47 —. Süo João *ío
Msriti — depois das 8 horor,.

PRECISA-SE- de empregados
leçjunieE cem pratica. Api
tàr»se com -Iodos of documentos

Run Silva Jardim, 2 — Praça
Tiradentes.

Kellogg's
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

ADMITE

MOTORISTA PROFISSIONAL

Casado, mais de 3 ano» da
carteira, ótimas re

Vendedor de
parafusos

Precisa-se relacionado as fá-

bricas do móveis e materiais de

construção. Fábrica de Parafu-

sos Benfica Ltda. Rua Capitão

Abiclla Chamo, 150, Gaspar,

de 10 às 12 horas.

MOCAS E RAPAZES

par,,

Apresentar-se a
ler, 26 — Loia

anos
referências —

Rua Lauro Mui-

A — Botafogo.

IP

Motoristas
Precisa-se para trabalhar ernhhero

cie Mesquita, 590. Entrada peb
menores]ru„ Uruguai._

ESTOFADORES"- Precisam-se para
ormaSí competentes. Pàga-se_ o

que merecer, — Estr. c\o Galeão,
1 322. llh? do_Govcinador. _ PRECISA-SE - Çonfeitelro com

LANTERNEIRO PÀRÀ" VOIK5V/A- prática R. Maria e- Barro» 1 146,
GEN com pratica comprovada —ipADÂRIA — Precisa-s» do mes
TIANA' — Av. 28 do 5t>»«mbro|jri padeiro. R. Marina, 209-B -
n. 86 — Milton — D.p. PessoaljB. Ribeiro, ti ref.
LANTERNEIRO - Preciso de pro-L,DE 

• 
E MESTRINHO - Pré-

^^ferSn^Tv^:!^^^ t™ ^: ""SOI.
Tratar Av. Braz de Pina, 2736, fílJi!:
Sr. Pedro -Visla Aleo_e. _ 

'TINTURARIA — Precisa-fe de

ÃVÕTORISTAS - Preclsnm-ie tro- !<e.iro c!,^sl= c' P'*,ica
toristas para entregas Pro-]&?.' A3° l0'» "•

curer o Sr. Itamar na Rua Uru-JPENSAO — Precir-o-íe empregado
çiuaií.nn n.__10 — 

_Paga-se bem p| lirnperas e garçonele com prí-

MEIOS OFICIAIS DE MECANICO|c"etê
com pratica cm ônibus diesel •
com ctrtiftcodo do curso prima*

Pnciia-5a na Rua Viana

Vendedores
Empresa Editorial de Alto

Gabarito, trabalhando com

obras cie grande procura admi-

te pessoas que possam traba-

lhar no horário integral. Not-

gos vendedores já estão rece-

bencio comissões acima cie

NCr$ 1 200,00, venha iuntnr-
se » nóc procurando o Sr. An-

Rua México, 111, Coni.

NCr$ 600,00
NCr$ 800,00
NCr$ 1.200,00

VENDEDORES (AS)
Idade entre 21 e 45 anos.

Ilário de NCr$ 8,21 diários
¦mais prêmio semanal de NCrS

Laran-!2oo0 — Rua Viana Drumond,
45 - Vila Isabel.

Quem determina seu salário é VOCÊ.
Nós lhe proporcionamos:

A melhor mercadoria do momenlo, um PRODUTO
EXCLUSIVO.

O melhor treinamento no campo, com apresentação
à clientela.

As melhores comissões do ramo, mais garantia de
salário, fundo de indenização trabalhista, salário fa-
mília, férias remuneradas, 13.° etc...

COMPAREÇA PARA VER:
Aguardamos sua visita na RUA MIGUEL COUTO, 105

3.° ANDAR,aSALA 303, esquina de Av. Presidente Var-

gas, 482, hoje" das 8 às 12 horas e das 14 às 16h30m,
entrevistas com o Sr. LIONEL. (P

46

Isabel.
Pre-
Ria-

CABELEIREIRO e manlcure que tra-
balhe bem. Rua Torres Sobrinho

6. Tel. 52-8423.

e de
Psna

Drumond n._45 — Vila Uab«_l
MOTORISTAS PARA ÔNIBUS -

pratica ou 1 anos compro-

bom
53-B.

fíu.T Artur Bernítrd
(depois dr,s_ lC^hs.^

PRECISA-SE faxineiro' Hotel M"
Castelo — R. Cindido Mendes,
201 - Glória - 25-1067.

FÁBRICA DE CALÇADOS -
cisn-se cortador — Run do
chuelo, 66.  m
MONTADOR de sandálias e sapa
tos esporte. Paqa-se bsm. Fre
Caneca n._290._Ca!umbú 

PRECISA-SE" dé p.spontad.ir. c«t-|
tados par. ..nhor.. Rua Vim. .bastante pratica com boa aparei 

,,ECAN|C0S•  - ' -¦ . GBJcia. Tratar nn Rua Maçialhaes de ^tLfiis iLua
 'Caslro 148 - Riachuelo.

«•se com

CABELEIREIRO -
rantin e comissão.
ta — Rua Ha d doei

CABELEIREIRO ou

Com pratico ou 1 anos
vados •m caminhão — Pr«cisa-it
nu Rua Magalhães Castro n. 135
Jacaré.

MECÂNICO DE VEÍCULOS - Pre.
ci;a-se competente, conhecedor
de Ciievrclet, apresentar-se na
Rua Noemi a Correia, 262, muni-
do df? documentei.

Precisa->e. Ga- MOTORISTA - Precisa-se para ca.jpiNTORES - Precisa-se 2
Ãntcnie- min!láo de entregas mínimo 2jgjonaii — R. Major Ávila,

anos de carteira, na FÀbrico dr
Doces Rüth, Run Diomedea
n. 520 - Ramos.

PRECISA-SE de moças para traba-
lhar em enrolamenloi d» trans-
formadores, mesmo sj protien. S.
Luís Gonzaga 1 078. Sr. Oliveira.

PRECISA-SE de 2 Senhores apo-
sentados p3ra serviço de limpeza.
Aprerentar-je com referencias
Rua Mariz i
Falar com o Sr. Paulo ou o S;
Aécio òs 14 ihcras.

Médico
recém-formado

Vendedores
! Firme comercial em expan-
isno de vendas a crédito, está

admitindo VENDEDORES, ótima

Precisa-se p| Casa de Repou- comissão e ambiente de traba-

so na Tiiuca, às 2as„ 4as. » lho. Damos Curso de Vendas

6as. de 14 às 18 horos. LargoPara os novos. Av. Presidente

Carioca, 5, 2.°, sala 210 de; Vargas, 5B3, i|l 318.

Barros. rM5-?53 --,13 às 18 horas.

òalao

_lôbo, 181.

cabeleireira
boa

Um d. Abril, 13, Quintino -

PESPONTADOR Pre: ÍCABELEIREIRA E
pe-ide um

ia Rua 1
Procurar Sr. Jo^é.

PINTOR-PEDREI-RO - Precisa-se
pars serviço continuo. Apresen-
tar-se munidos de documente;.
Rua Torres de Oliveira 399. da;
9.C0 as 12,00h. Procurar Sr. Ba-

JlPrecis Rua Riachuelo_ 257

prítica e
o nt Av.

lei

bancada para 300 a 400 pares ds
sandálias s»manek. — Rua Vis-,

Iconde Piraiá, 318, subsolo, loja 8 CABELEIREIRO (A) co;
I— Iparvma j0,23 flPBr^nciB Pr«:ií|J-'-'°

PRECISA-SE de bom 
"balcão" 

(«a. Ç=pacaban., 
3B7, ap. 208

ibsmento), para calcados finos de -__.—L_—,
senhoras (Sport e Luiz XV). Ruaj^oLA OFICIALIZADA

| Marques de Abrantes, 162, por mélo:lo moderno, prático
PRECISAM-SE de oficiais monto-

;— I dores, para calcados de senho-
PEDREIROS para alvenaria precisa-1 ra5_ paga.s. _%m. Semana de cin-
se, tratar a Estrada Intendente £0 ^.^ repoUso remunerado, di-
Magalhães, iunto ao Club dos Ofi-:rcit(;! trabalhistes assegurados,
ciais — Campo dos Afonsos, | anotação em caiteira proiissional.
PRECISA-SE de um ladrilheiro qual Apresentar-se na Rua Dom Pedro
saiba aplicar mosaico na Rua Mo-|de Mascarenhií, 17 s/loja om Ca-

T . PRECISA-SE uni caixeiro
0 'cão e um forneíro
|Estácio de Sá,_90.

especializados* em|pRECI
| Volkswagen, precísn-ce — Tratar-

MANICURA -¦_"* Almi"",,e C0ChranC' 27'

profjs-
, H6-A.
de bal-

paderia. — R.

NCr$ 500,00

A-Sf; emplfiSado para mer
.cearia com pratica de bicicleta t

Itodos os documentos. Rua Conde:**? 
°

- Precisa-se parii c|e Bonfim, 658 2." loia. 'com
horário comercio'

Vendedores (as)

SOLDADOR

MOTORISTAS
[•trabalhar em norono coineiuoi|pREC|SA.5E do um C0ixe:,.o

semana Inglesa com boa apresen-.b |c5o com álica d=
taçao, munido de documenioB, sfi'1
lário inicial NCrS 500,00. Ru;
Barão de Mesquita, 26-A-B. Pro
curar o Dr. Sílvio.

;Rua

reira César, 427, procurar Sr.
Eudides. Canto do Rio.

PINTORES — Precisam-se na Po-
lícia . Central — Rua do£ Invá-
lidos, esquina da Rua da Re-
laçSo Procurar Sr, Jasiel.

PRECISA-SE de 5 pedreiros car-
pinteiros cem prÁtica de esque-
drift e armários embutidos. Rua
Senador Vergueiro, 11, Sr. An-
Jônio.

lumbi.
FRECISA-SE d. cortadores d. p.
los. Paqa-se b.m — Av. Salgado
Filho, 845 - Olinda.

SAPATEIRO montador e um bal-
conista, que saiba preparar íin-
ta. Eslr. Velha da Pavuna, 866.
Inhaúma.

de bal.
Rua da

!SA>ATEIRO - Csixeiro
! cão e pesponladeira —

¦ IAmérica, 215. 

lador.
{Roseli.' 
SAPAT'cisa-se

Av
PRECISA-SE ajudante peilrairo |sAPATEIROS - Prec
more Zona Sul c/ carteira saúde.
B^nta Ribeiro, 55V-A._

GUÍNZE PINTORES - Precisa-se
pnra trabalhar om Jaú, no cen-

por
teórico, cabeleireiro, maq. e lini-

pe;:a de pele, manicura em um
mas. Ins. orátie. Mensalidades ap.
10,00, única esc. corn modelos
fixos. R. Uruguai, 26j — Tijuca.

ENSINA-SE manlcura. Fornece-se
material. Tratar de terça a quin-
ta-feira de noile. R. Voluntários
da Pátria, 354. D. Nadir.

MANICURA nova, boa aparência,
Guanabara P. Hotel - Av. P.
Vargas, 392, Tel, 43-8808.

MANICURA - Precisa.se_ - Ga-
rantia e comissão — SalSo Ante-
nietíi — Rua Haddock lobo, 18K

PRECISA-SE de uma boa cabolei-
reira, paga-se 5% por cento. R.
,'osé Bonifácio, 724-A - Todos
Santos.

MOTORISTA
trabalhar

Precisa-se
cam. Mack

para
motor

de
com prática de podaria.

Senador Verqueiro, 87.

PR ECISA-SE para Tr7l;7l har om
bar e fazer pequenas entregas.
Rua Silveira Martins, -6-A —
Flamengo.

., „„ „ ,, PADARIA — Precisa-se com pra-
Cuniins. Na GB. Tratar Rua Mon-,, , m6 a L,,lk; , bal- dade "National" - Modelo 31
ceniir,r Manoel Gomes, 364, Caiu,1

Vencledores(as) com bon apa-
rência, mesmo.sem prática, por-
que damos toda assistência,
Interna e externa. Diàriamen-i precísam-se para vendas de

às 12 e 14 às 17 horas/jii-npi-essos «m geral especiali-
Sr. Ary ou Bahia, Av. dade em alto relevo. Comis-

Presidente _Vargns,_S42 s| 2204. 350 12%, apresentar-se entre"" 
|8,30 e 9,30 horas, das 12,00

iàs 13,00 horas e das 16,30

17,30 horas.
Paul Nathan

Ltda. — Rua

33/37 - 1.°.

Operador ,

MOTORISTA PARTICULAR. Prat.,
•ervir diretoria, c 5 anes no mi-
nimo. 220, Cobrador. Cl Lombreta

Av. Pres, Vargas, 435, s/ó05.
oficial.

?,.J*r:.°1.V'|ronlstti, l rapaz de ló anos p.
Mmoe.-a. Rua das Laranjeira', 2

Para Máquinas de Contábil

ide "National" — Modelo 3
— Precisa-se à Rua cio Rocha,

Artes Gráficas

Álvaro Alvim,

_ da Cidade — Tratar
9 horas - Rua Alcindo Guanabi,-, -¦- ,

ra, 15, sale 1302 - Paga-se bem. SAPATEIROS
..i.— ciais

brita

a-;e oe cor-
Fluminense 8£3. Vila
João de Me ri ti,

IRO - Para Luis XV, pre-
— Rua Visconde de Pira-

ELETRICISTAS -
RADIOTÉCNICOS 
TÉCNICO DE TELEVISÃO - Pre
ciio, para aparelhos usados. Tra-
lar Fone: 23-8179 com Dutra.

iá, 621, loja 6. Ipanema.
- Precisa-se da ofi-

luis XV. Rua Prof. Ca
152 A-B. Tel. 13-0088.

PRECISA-SE de urna manlcura
prática e credenciais. Pago o
lário. -- Rua Aristides Ca
324, loia B.

PRECI

PRECISA-SE moça para atender re-
cado. Rua Senador Dnntfls ll7 ra-
Ia 1237 Sr. Salomão 14 às 18

MECÂNICO - 1/2 oficial, pr>-| horas,
cisa-s. ... Ru. do yaçhu.Jí,J»8^-ipR-EcISA.sE um carregador
MOIORISTA -Preciso, hoie 8,30j puxar carrinho de mão na
Av. N. S. Copacabana 1063 sj lo-, peC|e-re referencias. Tratar Ouvidor
ia 206.

GRÁFICOS

ÍSAPATEIP.OS - Precisa-se «caba-
', 
der solto *ncsi,-.ado esporte. Sala-

i rio semanal ou por peça — Rua
| Delfina Enec,_154, Penha Circular.

SAPATEIRO — Precisa-ss urgente

| do cortador p| biscate ou eíet'
ivo. Rua Guàisnases, 125 L. B -

COMPOSITOR - Precisa-se de um
chapIMa com bastante pratica. —

Rua Sampaio Ferraz, 23-A — Es-
lácio.^ m
COMPOSITOR GRAFICO - Pre-
cisn-se na Rua Joaquim Silva,
82-A ¦-¦ Lapa,

COMPOSITOR - Tipográfico, pa-
ra trabalhes comerciais, preciso,
ma:, que seja competente,

Penha.
SAPATEIROS - Montador
soja acabndor, para sapato;

porte

que
es-

andiUás. Paga-se bem.
Cortador, montador e acabador.
Av. Suburbana^MCL

SAPATEIROS - Precisa-se de cor-
tadores. Calcados Ramos Ltda. —

Rua Ceará, 242 (antiga). Rua São
Cristóvão — Praça da Bandeira

MOIORISTAS até 35 anos pj ge-l PRECISAM-SE de moras de b
rência dc firma carro Voil.s jó j npnrenc:is que saibam as quatro
Cj carteira assinada mínimo 4 j Cper,,^ces e que tenham bastante ,,, .
anos - salário 170,00 - Ag. de _,,,]„ __ balcão de doces. Tratar Para trabalhar em. fabrica, —

Empregos - Av. Rio Branco, 151, 
jna Rua da Passagem, 83-D. Apresentar-se à1 Rua Júlio Ribci-

*..'.?.!?¦ __"?—Si:—-—.  PRECISA-SE de menor qu» tra.jro, 118 — Bonsücesso,
MOTORISTAS - Precisam-s.i PJ-|b,|h, ,m C0UI0 _ Tratar na R
ra trabalhar .m onibu. (CENTRO; Bario d, _____,,_, „. __, _
- ZONA SUL) - Salário d. .. Upt0, 201 - Ipanema
NCrS 8,21 dianoi, mais prêmio „' _,.. --  ,

| semanal d. NCrS 20,00 - Rua PRECISA-SE de empregados
JViana Drumond n. 48 - Vila'" para depósilo de papel

- Cabeleireira cu ca-l|s_L#i Rua Magalhães Castro,
- ' '  " r.—;— 

, 
', I Riachuelo.

Prata Moderna Ltda. L.-.-^Ànn ?;—:
Mdlorlsta com bons referências, PADARIA - Precsa-se paoe.ro

que conheça a Zanr, Sul e Ci- ¦aiuc.ante de. forno .- Largo d

y-jn." 155.

para I°; 
Precisam-se

2 moças

¦ 

i

Precisa-se soldador qualificado para trabalhar
no Estado de São Paulo.

Tratar sexta-feira, dia 27, na Rua São José,
90 - 2.° andar - Departamento de Obras - com
Engenheiro Luiz Otávio, das 9 às 12 e das 14 às
18 horas. (P

Carpinteiros e Marceneiros
Grande empresa

desta praça necessita para ampliação de

mportante firma industrial necessitajseu quadro, os seguintes profissionais

238

Precisa-
forno

S-B - Jacarepaguá.

SA-SE
-'iro gue trabalhe bem, = iDoorii Vfne
manlcura e pedicura. Rua.PRODUiOS

Aníbal Bsnevolo 110, Estácio de
Sá — Guanabara. , .... ... _—z dade, oue tenha bastante wj.
QUER TER uma profissão ren-; nhecimenl0 _p rua!, Tr,-tcr na SERVENTE - Precisa-se de moca
dosa? Metrkule.se na Academia Rua BaI.la R|be|r0j 4__._, com de 25 a 35 anos, p| trabalhar em
d: Cabeleireiros e Manlcura Sr Gui||)erme Kanter, depois dasiCísa de Saúde na Tiiuca - dur-,.
Guedscop - Cursos rápidos. Ma-,„ .... |ma no emprego. R. Conda de tiro,
trlculas grátis na Rua 19 de Fe- _ 

' "' ¦_ r-— .-.Bonfim, 497.¦ ¦¦ - ¦ 
26*4254. .»..--/-íi..  

^ .-•-. --... ....

Retifica de
motores

para os cargos acima de pessoas realmen-
te capacitadas.

Os interessados deverão comparecer

FATURISTA-EXPEDIDOR e funções di-
versas em pátio de estoque.

Preferência a candidatos residentes

Avenida Brasil n.° 14 936

Precis.vse de oficial de tor*

nsiro. Tratar à Rua Luiz Câ-

mara, 11-l-C — Olaria, 3r. Pe-

Parada rlo^m Bonsücesso e ad|acencias.
na Aveniaa crasu nr 1-4 you — raraaa ae .

-j ^ ,„.,. ^^...^on+^c a uma Tratar na Av. Presidente Antônio Car
Lucas, munidos de seus documentos e uma'
fotografia 3x4.

'/ereíro, 65. Ti!.

ENFERMEIRAS -
IABORATORISTAS

Rua' Visconde do Rio Branco 27.

COMPOSITOR' GRÁFICO -~~ Pre-
cisa-ae na Rua J-rónimo de Le-
mo;, 362.
COMPOSITOR TIPOGRÁFICO

FOIHEADOR -
vais precisa —
Joi» dos Reis
ma.

PRECISA-SE de pintor pnra auto-
móveis ~ Rua Açaré, 38, Enge-

ENFERMEIRAS de curso cu pra
tica comprovada. Preciso para
trabalhar em Correias. — Tel.
36-3162 e- 34-1253. 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
"(Dl-

plomados) precisa-se idade máxi-
ma 40 anos, arr.bcs os aexos, se
fôr do cexo feminino solteira —
Tratar à Rua Condo de Bonfim.
1 033 - Secretcria do Hospital da
Penitência — Sr. Ro;alvo — Ho-
rario de 7 ás 12 - Não se atem

oor islofone. 

nho Novo.
PRECISA-SE de pintores compe-
tentes para automóveis — Rus
Srjnador Bernardo Monteiro, 66 —
fundes. — Benfica.
PRECISA-SE -Chofer que more
na Zcnn Sul, para família, tenha
30 a 45 anos, bces refsrências. —
47-4023.

Auxiliar de contabilidade

COBRAS TELEGEL ARTIGOS
DOMÉSTICOS S/A

Brastel admite

los, 607 — 10.° andar — Sr. Miguel, a par-
tir de quarta-feira, das 15 às 18 horas.

PRECISO de chofer pnrn carro par- ,
-......-c ma -iu anos, amoc. os s^ui,, ac|ticular que tenha referencias. Boa tlC3
DIVERSOS fâr do sexo feminino solteira -1 aparência. Saiba trabalhar com

iirmlia de alto tratamento, peço
Fabrica de rnó- j'^ _" Secretaria do Hospital da -ó se apresentar com documentos

Bom salário. Rua p„njtência - Sr. Rosalvo - Ho- e que more na Zona Sul. Pago ma
n. 2 001, Inhaú- ,ario _. 7 às 12 — Não se aten- NCr$ 250,00. Av. Copacabana 613

de oorjeloíone. fP.-..805^
Pr.cisa-s. hibll, que saiba impri.; FABRICA DE MOVEIS precisa ma. CASA DE SAÚDE NA'TIJUCA -PRECISA-SE aiudante de mec«ni-|v5n 
mlr %m fAinervi • Vitorio. Samaniiquinist-. e marceneiros. Rua Be-! precise de niôca de 25 a 35 anos,|co de manutenção. Idade mínima vau

do 5 dias. Tratar na Rua Sioflhnrio Pena 901Í907 — Penha. c 
'prática 

de eQfermBgeni e durmajde 30 anos e máxima de 40. iinos.
Francisco X.vi.r, 357-D ('""""'''UncARREGADO — Fibrlci di no emprego. R. Conde de Bo
com o.Sr. Wilson. Liu.l. n,.ti«. - P.ssoi eomoe-lfim, 497.

AUXILIARES DE CONTABILIDADE com curso técnico com-

Admite-se mocas ou rapazes com práf'*<°. exÇe'iêndn de ,rês. snos no '°m°<T°ZT^,r,
K OPERADOR PARA MAQUINA DE CONTABILIDADE NATIO-

NAl 32, com bastante prática, de preferência com o curso

Apresentar-se com documentos na fir-jtécnico de contabilidade.
ALBINO MENDES & CIA. LTDA. Rua! AUXILIARES DE ESCRITÓRIO com ginasial completo, boa

Franco de Almeida n.° 72 — São C/iátó-
Horário das 14h às 17 horas.

ENCADERNADORES
se para trabalhos comerciais
Rua Sete d_

GRÁFICOS— Precisa-se de um im

Wil"'.1?: I móveis pr.cisa- Precisam- l0„|, _ Bom s,|„io - Rua Jo-, „__.,, ,.,,uu
si do, R.is n. 2 001 - Inhaú] GARÇONS, COZINH.

Setembro, 217 loia.lmI,

,. LUSTRADOR - Fíbrici di
pressor para máquina Hildeberg «vaia precisa — Bom salário
Minerva. Tratar à Rua Castro Bar-|j05i dos Reis n. 2 001
bosa, 4SJ65 — GrajaO. |Inhaúma.

— Fabrica

mi*
- R.

- Em

ÒSÁFICA — Precisa-se linotipis-
tas, Rua.AAatipó, 115. Tel. 49-7821
— Jacaré. ._.
GRÁFICOS — Precisanvse impres-
sores, minervistoí, horário diurno
e noturno. — Rua Pres. Barro-
so, 138._Mangue;
GUILHOT!NADOR GRAFICO. Pre-
cisa-se. Rua General Almério de
Moura, 302, om frente ao Campo
do Vaico."ÍMPRESSOR 

- Preciso para Eil-
delberg, oficial competente,

por.sÍve! com capacidade para
chefier pequena oficina. R. Paim
Pamplona, 201. Sampaio.

PISTOLADOR
veia precisa — Bem
Rua Jos*
Inhaúma.
Fr~ecísàm-se
Maria José i
Sr. Orlando,

dos Rtis n.

de mé*
lario, na
2 001 -

de pintores. Trav,
. 22, Cemplnho -

PINTOR — Necessitamos de um
corn grand« experiência na p'm-
tura de geladeiras. — Rua Gene-
ral Belegarde, -4Ó-B — Engenho
Novo.
SERVENTES (3) com pratica em
carteira — primário e diploma
Cia. admite pj depósito
tar na Av, Rio Branco,

IMP-RESSOR par. máquina p.qu- «nd'f, t»\_ ' 1021.

na manual Min«va, pi«cis.-s« ni SERVENTE - Fabrica de
Rua do R.t.nJ», 187.  precisa — Rua Ju

Inh.iuma.

E GARÇONETES
AJUDANTE DE COZINHA - Moça.
PrecisE-se de. duas com bastante
prática para pensão comercial.
Rua Buenos Aires n.o 102 - 2.°
andar — Centro.
BALCONISTA - Pr«Visa-i» para
caia d» frios, com muita pratica.
Aprtitntar-se eom rofertneias. —
Av. Copacabana, 86. Bom Apetit.

Pede-se instrução nível mínimo
2.° ano ginasial ou escola Técní-

equivalente. Tratar na Rya
Orestes, 28, com Bheríng, Com-
panhia S. A.
PRECISA-SÉ de um bom ajudc-inte!

datilografia, idade entre 23 e 30 anos, ótima aparência.

COBRADORES com prática, podendo ser aposentado, e

conhecendo a praça de N. Iguaçu, Caxias ou Niterói.

Os interessados cleverào. comparecer à Rua Uruguaiana,

n.° 118, 2.° andar — Seção de Seleção. (I>

de mecânico
mo, 27.

Rua Júlio do Car-

PRECISA-SE mecânico de Voiks-j
wacen e pintor — Tratar na Rua!
pü!ro_ Américo, 173-A.
PRECISA-SE de eletricista e mecâ-
nico para autos — Rua Frei Ca
neca, 245.
PRECISO de lavador lubrificador
— Carteira de Saúde — Posto de
gasolina — Av. Santa Cruz n,'-'
3 100— S. Câmara.

CAIXEIRO — Precisa-se com mui
ta pratien de balcão — Rua Ba
rão do Bom Retiro, 1277-A.

CAIXEIRO - pTecisa-se""cõin mui-lPRECISA-SE de motorista com pra
ta pratica de balcão - Rua São|Hca de entregas. Munidos des do
Francitco Xavier, 637.

lan-i

[cumente
I48-A

Rua Almirante Cochra

Almoxarife

Eletricista de

SECRETÁRIA

PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS

ADMITE

funcionar junto » aerèncie de sue nli ai

em firma americana

injtrução secundária,

para
Rio.
O CARGO - i de prestígio,

A CANDIDATA - deve ler
ótima datilografia e conhecimentos gerni3 dos
serviços de escritório, idade até 28 anos, apre*
sentação e iniciativa.

ENTREVISTAS - 4> e 5.»-feira, das 9,00 às 12,00
e das 14,00 às 19,00 horas, à Rua Lauro Mui-
ler, 26 - Loia-A (Botafogo) - (iunto «o restou-
rante Canecão).

COPEIRO - Precisa-se P«a >on: pREC|SA.SE pi„,or ü_ ,utcmovel
Tra-| chonete. Rua Estêves Júnior, 36-B, R D.-n:uces;o £80 - Osvaldo. .

18o, 10.°|Pracn São Salvador. k».;.,,. cg T-"'. [— PRtCISA-bE de motorista . pfra
do-

move"

manutenção
Indústria localizada no Centro necessita de

Eletricista de Manutenção que tenha Curso do
o uit .•-,-,. „|SENAI. Exigem-se 3 (três) anos de experiência e
Precisa-se com pratica de materiais e: ,yrio completo. 0s candidatos deverão

equipamentos de construção, para traba- apresentar-se, munidos de documentos, na RUA
lhar em obra em Santa Catarina. JaNDRé CAVALCANTI, 103/109 - RIO. (P

Apresentar-se na Av. Rio Branco n.°j—'.—
18.° andar.

Mecânico de automóveis
Precisa-se de um mecânico para serviços de

manutenção e mecânica de automóveis. Salário:
NCr$ 190,00. Ótimo ambiente de trabalho. As-
sistência médico-dentária. Cartas para a portaria
deste Jornal sob o n.c P-30 264, com dados pes-
soais e experiência profissional. (P

103

IMPRESSORES e enendernadoras _
Preciiam-ae. Tratar na Rua Si- VIDRACEIRO

GARCON - Preci-
trabalha aos domin-

dos Reis, 2001 igos — Av. Pastour, 438 fundos,
!Í'. Vermelha.

COPEIRO _E
;am-se. Não

nimbo, 486, «ala
ÍÓVriO.

202, São Crts> draceiro e quadrista. Tratar na Rua
¦ Uruguai n. 349-A,

Precisa-se de vi-jGÃRÇONETE com prítica restau

OFÍCIOS E SERVIÇOS

ALFAIATES - COST.

rante. Rua Buenos Ãirei, 159, ).'

CCÍ'EIRO para lanchonete com
prítica. Precisa-se Av. 28 de Se-
lembro 327. pinícoeriC
GARÇOM e lavador de pratos pe- DIVERSOS
ra lanchonete, precisam-se — Rua
Senador Dantas, 97 sobrado.

tran: porte coletivo com
cumentos da CíC em ordem. Pe-
oa-ae bem. Trotar na Av, Gui-
fherme Maxwell, 210, Bonsücesso
— Sr. AclolJ.
PINTOR DE AUTOMÓVEIS. -
Oficiais — Precicam-s» na Rua
Barão da Pêtrópolit n. 417.

ALFAIATE - PrecU-se de um
bom buteiro — Alfaiataria Fer-
reira — Rua São CrUtóvio, 1203,

Precisa-se

COSTUREIRAS - Precisa-se eom GARÇOM - Copeiro com -muita

muita pratica para confecções dej prato prccisi-se. Rua Capitão

roupas para senhoras. Rua Víb-
conde de Inhaúma, 84 ]fi andar.

¦ Resende 355 Méier.

ALFAIATE CORREIA
de um buteiro ou calceiro oujbana,
ajudante — Rua Buenos Airee, leira.
208, 12.0 andar. Tel.i 43-4438. COSTUREIRA

COSTUREIRA interna, prítica em
vestidos e calças. — Av. CopBCa-

1 072, si 902. Trazer car-

LANCHEIRO - Cozinheiro. Preci-
•a-3e com bastante prática. Apre-
sentar-se no Café e Bar.Avenida
Brasil. Av. Brasil, 5 673-A - Bon-
sucesio.

Precisa-se pj fá-
CAIXEIRA COSTUREIRA para tin-|brica de bolsas. Rua Cuba, 261 -
Juraria eom bastante pratien, lugar; Panha, esq. cj Conde Aarolongo.
ofetivo. Referencias na TinturariaVcSTUREÍRAS - Camisejas, pre-
Cristal na Rua Maxv/ell, 3oo-B. e|„.le externas, fazer o corpo eilANCHEIRA •

CÕSIUREIRA - Preeiia-se môçasísó pregar o colarinho. Trazer tente paça-se
com prática de máquina. Rua 24{amsttra, Casa Dãcar, Rua 3aicta|Clndldp. Rus
d; Meio 260 iob. Uibeiro, 334.

LANCHEIRO - Precisa-se c| mui-

Auxiliar de escritório

ta prática, serviço fino, boas
íerênciBC. Rua do Rorório 105 —
Tel.; 23-3503.  £oa para ..

Precisa-se compe-jrérios calaíates, pintores, dede-

bem. Tratar com tizadores; necessário Capacidade
Aureliano Lessa n.jesplrito dc trabalho - Largo da

197 no Social Ramos Clube. ÍC.rioca, o - 108. Urgente. 
^

AMBULANTE — Precisa-se para
jnda de Guaraná Caçula em

carrocinhas na praia de Copaca-
bana. Rua Ministro Alfredo Va.-
ladáo, 35-D, esc|. Siq. Campei
215 — Copacabana^ ¦
ÀililGÕ TERESA DE JESUS -

Rua Ibituruna n.° 53 - Precisa-
se senhor de 40 a 50 anos de
idad- para trabalhar e residir-no.
estabelecimento. Tratr.r das 13 as 

da Vollerrana, Alameda D. Edith, s/n, Jardim
17n. P'3f-6m-:e reierün-uii.

Que saiba datilografia, seja bom em cál-
culos. Aconselhável que more nas imediações do
J. Primavera, em Duque de Caxias.

Apresentar-se ao Sr. Esmeraldino na fábrica

ATENÇÃO - Precisamos da pes-!prjmavera. Km. 14 da Rio—Petrópolis.
toa para dirigir equipe de ope-

WÈML
-•y ¦^--^•rw"cr.'S^T(p»'-í^sss««»<«,f^«?

|flig^ mm

ADMITE;

He

VENDEDORES para trabalhar em suas lojas
do Centro, Niterói e Nova Iguaçu.

EXIGE:
Ótima aparência.
Idade até 35 anos.
Experiência mínima de 2 anos
Curso qiaosinl completo

OFERECE:
Ólimo. ambiente. de. trabalho..
Assistência médica extensiva
Salário à base cie comissões.

Os interessados deverão se apresentar à Rua Uruguaiana,
SetscHo.

f^^Sí^^^^^^^^^K^^

aos dependentes. í|f
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Boa apresentação, instrução ginasial
com conhecimento em arquivo e Kardex
necessário ser dactilógrafa.

Tratar com Sr. RICARDO - Rua da
Lapa n.° 180, 5.° andar, grupos 509/510.

VEÍCULOS e
EMBARCAÇÕES

AUTOMÓVEIS
ÃÍRCf WÍLLYS 1965 - 5 murcha»,
todo revisado, estado dc novo.
Vendo, iroco e facilito até 20 nie-
ses - R. Sio Fco. Xavier, 398.
- Tel 28-3776. MaracanS

DAUPHINE 1963 - Côr a:
ado, iroco e facilito ¦
nt., rest. ató 20 meses
a Bontlm, 577-A. lol.

j|, eaui-iGORDINI TEIMOSO 65 - Esta-

I 1 200 do gorai 100%, NCrS 2 COO,
R. C. restante Caixa — Rua São J°"0

38-3822. IBnli-l.i, 29-A.

(ÍW Serralheiro

Torneiro

Ajusta or

Precisa-se para os cargos acima,

com experiência comprovada e conhe-

cimentos de leitura de desenho.

Apresentarem-se na Rua Anequirá,

141 - Cordovil. (P

AERO WILLYS 62, espetacular de
mecânica, côr golo, interior ver-
molho, tranca. Enlrada desde ...
1 800, restante alé 30 meses. R.
Dr. Satamini, 172-B — Eugênio.

AERO WILLYS 966, azul, em esta
do de novo, vendo com (.ntrada
de NCrf 4 000,00 ou troco. R.
Conde Bonfim, __S, Tel. 48-6032.

AUSTIN A-40, 1951, mudança na
direção, 1 200 ou 500 entrada
R. Silv» Xavier, 90, Largo Abo-
lição. ____

AERO 61, 3.0 sério, equipado,
vendo, troco, facilito. Cerquem
Daitro, 82, posto em_ Cajcadura.

AERO 65 — Equipado. Suspensão
João Ferreira, Novo. Segurado.
Licinio Cardoso, 2971301. -

48-6424. Troco à 950,00.

AERO 62, muito iíoa, toda equi.
nada, bordo, carro que tove ira-
to. Financio c/ 2 000,00. R. 24
de Maio, 591-C. Tel. 29-3388.

AERO 65

DKW 1965 e 1964 ambas equi-
podas, Belcar, estado dn novas,
troco » fac. cl 2 500 ent. R. C.
de Bontlm, 577-A. Tel. 5B-3B22.

DKW 62 - Sedan, efir gelo, cx-
csiente a toda prova. Preço NCr$
3 600,00. Ver nn Roa São Luiz
Gonzaga n.° 376. Tal.: 48-2987.

DAUPHINE 61 e outro 62, com
_ seminovo, entradas 600,00

n 8(J0,C0. Rua Benedito Otoni, 77,

GORDINI 1964:65
lado, único doi

Impecável
iiouco

KARMANN-GHIA 63 - Equip., ex
cepctonal eit. a toda provo, i
visla, troco, iac. c; 2 200 enl
saldo 18 m. R. S. Fco. Xavier

7" 1342 - 
_Maracr n5._T_l.i_ 28-6839.

KÕMBI 62" - Excepcional estado,!

KOMBI 60, impeça
..sada. 1 -ICO enl.,
quiser ou troco. Rua
- Tel. -19-6976.

AERO WILLYS 65, equi-
pado, pneus novos, im
pecável estado. Vendo

: facilito. Av. Princesa
Isabel 481. Tel. 57-7787

1— F_o.ai.cL_
AERO 1960 - 2.a séria - Vend».

J:.s_ 
— Máquina reformada, pneu;

[b.b. Tronca direção om bom estB'
do geral. R. Visconde da Gávei.,
126 com Sivaldo.

Excepciona
— Equipado, 3 000 e sal
do longo prazo — Ver
na Rua Escobar, 40, Sr
Gonzaga. Tel.: 34-6475.

dBUICK

dado. Vendo e financio 15 me-
seta — Siqueira Campos, 23-A —

36-3435.
GUARDAM-SE CARROS
ou emprês;.* llc. _\Uf|_

sctgur Preço' 
Itapirú-Catumb. -

22-7504.

25,00
Tul..:

- Frol
caborlo

mensais.
33-386?

GORDINI 65 - Olimo. Único
dono. Equipado. Ri dios, capa;,
dispositivos dc segurança — Ver
íi larde. Ataulfo d» Paiva, 50,
bloco Ç.|, ap, 70-1 - Leblon.

GORDINI""- Cia." com.iia 62 a
2 200; 63 a 2 600; 64 > 1 800; .

rei, todo «-SIMCA 39, ótimo d- tudo verlVOLKS 61 sinc. mot. rev. ..

resto comeIpara crer, sujeito a qualquer pro- bel<$ est. 3'10-3 a visla. fí. _V.<.
24 Maio, 331 -». troco, financio c I 200. R. Jofre 86/101, Graiaú, com pri

l24_Moio, 591-C. Tel. 29-3388_._ prietírio.
  STANDARD 50/14 - ótimo óst., VENDE-SE um lindo

KOMBI 61 — Equipada, vendo, Iroco, i.c. Rua Uranos, 1963 em eslado
. 1246 - Ramos. linelro. Rua Sant:

olimo estado. Preço -|flMCA 
_ ci, ._,„_,. 60 . j.00,1303 

- Sr... Soar,-..

61 . 3 Uno,- 62 - 3 000; 63 a .. 'VOLKSWAGEN 1963, perfe
3 300: . 64 a ¦" 000 _ Venha comllado, .um só dono, facililo

carro o voll. toai dinheiro -São Francisco Xavier, 254-
Diiri.in._nl. dai 7 às 9; das 13 frente ao Colégio Milita'.

14 ~. das 17 Á« li horas, na VOLKSWAGEN 1961, perte

:AERO WILLYS 65, 2 600, 5 mar.
chas «stado d* novo, troto » fa-
cilito longo praio. Rua do Rus-
sol, 37-A — Largo Gloria.

AERO 63, impecável es-

1958 - Cent.ury
p., 8 cil., hidramático» rádio,
dir. hidráulico, bonita e novo,
3 800,00 n vista - Rua 24 d
Maio, 25.

CHEVROLET 1965 - Im-
pala, 6 cilindros, mecà-
nico, doe. diplomática.
Equipado. Pouco uso.
Pneus ainda de fábrica.
Linda còr. Bom preço à
vista. Troco ou facililo
até 18 meses. Rua Uru-
guai, 234
CADILLAC-"

ap. JJ.ÍI. Tol.: 34-468.,
DKW Belcar 62 - Única dona,
bem conservado. Motor, pnsu:., tu-
do ncvo. - Tei.: 47-9961 - D.
Mareia.
DKW BELCAR 64 3." serie, 38 000 65 „' 3 000 Venha
lim. único dono, supsrequipado, , voh_ com _-m\._,\,a
pneus novos mi_or 100_. nunca ,, _,.,_ 7 

... .. d,„. ,3
b.-.leu tudo de fabrica 4 .190,00. i ,7 

¦ 
)8 [,_.,- nJ

Rua Maranhão, 520. Lins Vascon- Arni'|ia 67 _ 7ij,,c„.

,„ GORDINI 62 - Branco, forrarão
Cia. compra_U »|em v„fnlí,||10, ,-.t_d0 5,eral ótimo,

rjftra oossoa d» bom gosto. Rua
São Clemente, 195-E - Ribamar.

molor nuvo, tona o qun.(|uer pr
va. Troco o fac. ci 2 000 ent. j
saldo até 20 mer.es. R. 24 Maio, (9 670
316_- Te!.: 48-2701.
kOMBÍ 65 - Estado de nova, dou-
co uso, a qualquer prova, troco
•¦ fac. cl 2 5C0 ent. saldo atí 20, ., ,
meses. R. 24 Maio, 316. - Tol.: ,-_OMBIS - Alugo
48-2701.
KOMBI 65 — Cinza-prata. V... ..
tralar Rua Assunção, 133. Beta- KOMBI 63, ótimo estado, 3 8:0.

Sl a r S. A. _ Tel. 38-5840.

Compro Stan-
dard ou Luxo do ano 56

Aero
de z_»o
Luiza, 37

Run Mal. Masca-
irenhas de Morais n. 89;

Porteiro.
.ransportes pa-

ira Est. do Rio e Guanabara. In-
formações íel, 30-5514,

ogo

[KARMANN-GHIA 65." branco, for-| KOMBI
[rodo cie courvin preto, ótimo

,upsr«cVj|pado. Troco
om o carro

Diáriamen*
is 14 o das

Rva Maria

DAUPHINE
1 500; 61 .
63 a 2 100
• volto cot
te dei 7 ;
14 horas

60 a
1 700; 67 » 1 900; .

- Venha com o cerro
dinheiro. Diáriamen-i —
V horas, das 13 àsloCP.DlNI 63, 66 - Em perfeito

das 17 às 18 horas, | estado - V«ndo_ troco

Rua Maria Amalia 67. Ti-
facilito

longo prazo - Agência Suburba*
-,,,, na 

"d* 
Automóveis Ltdd. — Av.

!""• — 
Suburbana n. 9991-C » D - Cas-

DE SOTO 52, ótimo es- cadura

tado. 1 200 à vista. Ver

facilito.
8Ó-B.

Ruè Profei.or Gabizo,

Rua Mar!» Am..lis, 67. Ti juca.
SIMCA TUFÃO 6-t • Superequi-
poda lindo côr, e5tado de 0 km
-- Ac. troca, fácil. Av. Mem de
Sá, 173 - Tel. 52-5934.
SIMCA I9Ó4 - Rnlíye especial,
em excepcional estado. Trcco

Wi .

to

Eldorado 50 convers.

i -i nnn c t 12 000,00 vendo úl)lca no Brasil
tado. Vendo, 1 800. bai-azul-claro, capota preta, traseira

i n c;« 1954, roda continental, rédio,do longo prazo. R. Sao ;,JPI/. novot 0 km, ó|eo __,

R. Mariz e Barros, 821,
Sr. Gaspar.
DE SOÍÕ 52 2 portas 6 cil. mec.
radio, estoTítmento iv-vo var •
?ena s?r visto. Financio com
1 200. Ru; 2-! de Maio 591-C.
rei. 29.3388.
OKW 66 — Vernaguel, equipada*

(Rlestaclo de nr-va, pouco rodada.
'Rua Toneleros, 69, ap. 404.

Savopor S/Â
INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, necessita moça

com prática para embalagem. Primário completo.
Referências. Tratar na Av. Brasil, 2064, hoje,

parlir de 3 hs., com Dr. Zigmundo. (P

_l-i;|„-,_-, II 231-A - Pclcinlogra-^--^
apresen

Secretária
Precisa-se, com prática de

fia, bom nível de cultura e boa
tação.

Paga-se bem. Ótimo ambiente de tra-
balho.

Entrevistas na PREDIL IMÓVEIS LTDA.,
na Av. Rio Branco, 243 (Cinelandia), com
a telefonista. (P

F. Xavier, 189. _
AERO WIUYS 65, 2 íõò, 5" mar.
chai laul, j»rni«novo, troco e fa>
cilito longo prazo. Rua Riachue-
Io, 48-A — lapa.

AERO WILLYS 
" 

1966, pouco uso",
côr azul,, rádio Blaupunkt, troco,
menor valor e 'fac. íí. C. de Bon-
fim, 577-A. Tel. 58-3822.
ÀlÜGÒ" VW c| 

"motorista, 
rer..

Zona Sul - Tal.: 26-3172 - New-
ton.

AERO WILLYS 65, uma
jóia, óiimo de mecânica.
3 000. Facilito saldo. —
Rua São F. Xavier, 189.
AERO 61
iV.inor 52

pneus
defeito. R. Capilão Machado 185
P. Sea - Jacarepaguí. Telefone
C_.__L_____5_;' 2_ci'r' ío:'-^
CHEVROLET 58, 6 cilin
dros, mecânico, ótimo
estado. 2 000. Tralar
Rua São F. Xavier, 189.
CHEVROLET 56 - Cam. america-

3 bancos, 4 portas, hidr.
equip, ótima. Vsnde-Êe, troca-at;

facilita-se. — Run Conde de
Bonfim, 426.

praça

Morrit
Aceito
Rrfi.i

Avr.rtcdc,
Vende-te —

nac. — Av.
Circular. _

11LYS 67 - Vendo, 0
faturar nc nome do com-

prador. Abaixo da tabela, pron.
Ia entrega. Aceite trecr.. Faci!lie

Rua Barata Ribeiro, 153-403
Trl.: 36-4013.
ÃERO WILLYS 64 - Ci"n?.r„ om
ótirno eslado, com rídio. Troco
por Volk». Run Torres Homem,
150. Mercearia. 48-7770.

AERO 
^WILLYS 

66, última série,
duas lindas còret, único dono,

poucos kms rodados. Troco e fa-
cilito. Rua Barão de Mssquita,
174.

GORDINI 44, c| radio, pneu;
novos, pouco uso, carro de pro-
fessorn, íaciiilo c. 1 800,00 de en-
trada. Rua do Bispo, 47.

GORDINI 66, estado de nova,
com 6 000 Km reaií, troco e fa-
cilito atí 13 m. Baião de Mes.
quite, 218 - 

___3338_
GORDINI 66 - Só á vista. Mo
lhor oferta. Tel.: 27-6237. Joi'.
Lui.-. 
HUD.Íòti"52 -Coupé Hollywaod

1 150,00. Vendo a:ul o mar-
fim, 6 cil., 4 pneus novo:, tran*
c<-., forríicão pretii nove espuma.
Rádio, caixa na garantia. Tel.
29-3433 — Oíeri..£ razoáveis.

DKW CBCAR ól - Olimo carro
tudo 100%, enlrada deíd» NCrt
1 500,00. Prestações de até NCrS
180,00. Não é consórcio. Entrega
imediata. Av. Almirante Barroso,
91_A - Tel.: -12-6138.
D:;v. VI-Í-IAGÜET 67 - Vende,
estado de ü km, com Â nipíti;
'aido'a 

cE','.!b-nâr ^'ru» Klpeqoena entrada e saldo
Ribeiro, 153-403- Tei. .36-4013. fin£,nciado. Ver Rua São|iw
DKVY Vemaguol 64, um só do. - v -, 0Q
no 1031, aquipatla, facilito .té1!"- AuVier, luY

Í24 nieres. Rua do Russ.l, 32-A.

ÍTÃMÀRATY 66, estado
de novo. Vendo com

CHEVROLET 19ói, 4 portai, mec,
equtp., vidro? ray-ban, sr cond.

Ira.

sores vas;
CONSÓRCIO DE VOLKSWAGEN

COMVEPE
SERVIÇO AUTORIZADO VOLKSWAGEN

Necessita de elementos de ambos os
sexos para formação de sua equipe de
vendas.

EXIGE:
idade de 21 a 40 anos
ótima aparência

OFERECE:
negócio do momento
veículo de maior aceitação no país
comissões pagas semanalmente
possibilidades reais acima de NCr$

¦ 1.200,00
acesso a chefia de grupo
cobertura publicitária

Tratar: Rua Uruguai n.° 319, no hora-
rio de 9 às 12 horas, com o Sr. Carlos Al-
berto. (P

ÍAERO WILLYS 65 - En-
trada 1 500, resto em 24
meses sem parcelas com
seguro 1olal, garantia
inossa revisão. Equipado.
- EMA AUTOMÓVEIS -
Av. Mem de Sá, 14-A,
junto Rua do Passeio.
ATENÇÃO ^- Verdadeira liqujdí-lj

Ver e tralar R. São Francisco Xa-
vier, 30-A. Financ. o pagamento.
CADILLAC 1952 - Coupé. Estado

:epcÍonnl. Vend,-) c! pequena
entrada. Rua Ccnde Bonfim. _25.
cTtROEN 1954 - Vendo total-
mente revisado, Estado de novo.
Facilito pagamento. Hua Conde
Bonfim n. _25. _
CHEVROLET 955, mecânico, 6 ci-
linüros, 4 portas, im ótimo «ita-
do, vendo com entrada dp NCr.
2 000 ou troce por c.-rrc nacional,
R. Conde Bonfim, 25. Tol. ...
48-6032. _ 

CHEVROLET 1957,'novo,
particular, todo original,
4 portas colunas. Ver p"
com Porto, à
Caetano, 14, às quartas
e sextas-feiras. (B
CARRO ROVER 1951 - Único

roprletário — Carroceria de

— L^rtio da Gloria.
DÃÜFHÍNÊ 40 - VondiT..
ctimo nst.ido, pintura novn
maquina r»ttficada — V«r •
tar na Avenida Suburbana n. .
9 415 - Pó.to d« gasolina.
DKW 56, ótimo estado, vendo
c! 580 en;. e 112 mensais. R.
Delgado de Ccrvtüio 13 — Lnrçio
da 2.E- Fsim.
DÃUPHÍNE 63" - Òrimo con.ier-
vnção. Vendo cl 800 ent. e 140
meniaií. Rua Delgado üí Carva-
iho, 13 — Larçjo da 2.a Feírr_._

DKW — Sedan o<í — l.a série,
dc v«r;ie prado, único dono,

em perfeito estado,
d?. r;ne__45-2527.
t-KW 63 -""Vemaguet, c| rádio,
rodai cremada,, volante Valrcd,
c| motor óó, em perfeito astado.
Aceito troca. Te'
Paulo,

IMPALA 59,
novo,

todo equipa

43-2413. Sr.

A portas, em e:-tado
ica*se ou Finoncla-se.

___:'" Dr. 
'Satamini, 

156.

IMP/.LA 04, 4 poria:, documen-
tação de Embaixada, tcdo orioi-
nal dc fábrica, flnancia-ss. Rus
Dr. Sit;mini__Jõ6._
ITAMARATY 66 cf yarantia fita
azul. Excepcional estado. Venci.-
mos financiado ató 24 meses p;
Crédito Direto ao Consumidor —
DELSUL - Revendedor Willys -
Rur, Franclico Òtaviano, 41 - Gal.
Polidoro, SI - Fones: 27-6340 -
46-0831.

KCMBI 66, pérola, equipado, cotn
rádio, ótimo eiíado. Trcco e
facilito. Run Profestor Gabizo,
86-D. _
KOMBI STANDARD TIGRE 1967
— Equlpadlssima. Troco e finan.
cio - Real Grande.;:, 193, loia
l__e ____- Ahertoaté 21 horas.
KARMANN-GHIA~ - Cia 

""

62 a 4 400; 61 a 5 000; 64 ai„_,,„ j
5 800 o 65 a 6 500. Vonha toml"'"

enrro » volte com dinheiro. —
Diariamente dat. 7 àw 9h, i)í.i
1.T As Mli a da-. 17 às 18 h, na
flua Maria Amnlia, 67, Tijuca.
KOMBIS — Aluyo cont motorista,
Fnco pequeno, frotor,, «nlru^as,
vi_ir;oíi. • excursúee, — Telefono
52-6938 - Ernesto.
KARMANN-GHIA 67 ci 9 00.
mil km Impecável, rádio etc. —

{At-í-ito Ciilro menor valor — Av.
Afranio Melo Franco, 6ó, ep. 201

I - Te!. 27-7330.
KÕr..BI - Cia compra 59 r 60 :
3 000; 41 a 3 500; K. a 3 800;
63 a 4 200 « 64 a 4 601> - Venha
com o carro » volt. com dínhoí-
ro. Diariamente dne 7 às 9; das
13 Ji. 14 » das 17 .9 18 horas,
ita Rua M_.ria Aint.Ua n." 67. TÍ-
Juc».
KOMBIS 43, «5, 64 .67 - to-
das revisadas no representant*
— Vendo, troco * facilito. Afjèn-

Suburbana de ActomÔveís
- Av. Suburbana, 9 991-C

D. — Cascadur>.__
;OMBI 64~-~6ô .estado, í 00', '7,

notor nc qsrantia um zó dono.
li. Augusto Barbosa, 171, iunto

ponta Todos oa Santos, facili-

nancio. Br,r,-,la Ribeiro, 232-A

a óó, qualquer estado. j^^rR- ^
Vou em sua residência, ., cil., óiimo de
pago melhor preço. —
49-8132, Sr. Sanlos. (B

tado, facilito. Rua São Fr.nd.co.
Xavier, 254-B, em frente ao Co-
l-.qio Militar.
VOLKSWAGEN 66 - Vendi se en
ótimo estado, revisado, fínflncía-
do até 18 rnc-sei. R. Haddock
Lobo, -10 - Tel. 28-7170 e 28-7262
- Cláudio.
VOLKSWAGEN - Ba
pro ,1 vista. Tel. 43-'

S VOLKSWAGEN 63 - Eiv

lido - Con
1359 - Joí.Mecânico,!

me ca nia.
pneus. Financio -- Ver c' Sal- . /-.n^. n *
vador, poríeiro - Rodoiio Dan- trada 930, reslo 24 me-

_____9_7_  -ses sem parcelas cl se-
SIMCA 64 65 - Olimo ertade; '
n mais linda da gb, vendo fi.çiuro lolòl, garantia nos-

financio uma parte c,,,., r0\;i.;-ir, equipada .

Aberto ale

Tulão d
e finan-

193, Loja
hor.:.

VOLKS 54
STANDARD VANGUARD 51, Ati.|mente ,, ,
mo estddo, forração nova, fâc. 5C0 LJ0, necns
tnt. R. São P.)L'lo, \1

KOMBI 62 - mec. 100% -
3 450 — Tranca — Trce. VoiUs Ivisto ou financio uma paris c,*-,-^
ou Dauphine. Rua Senador Bf.r- peq, ffntr. P.ua Andradas, 2V —
nnrdo Monteiro, 220 - Benfica.Tel._ 43-5591.

"SPr"l'KÕMBI - Compro, mesmo pr»cl.U|MCA 1965 • 1966,
r»;.aros. Parjo h-ijn à Emi.Sul, equip. Trcco

visla. T.l-.: '49.1738, dt dia * .. c;0. Rt,,| Grandeia,
54-0468, ii noit».
KOMBI 63 - 1 690,00 rigorosa-
msnte nova. Equip. Saldo á com-
binar. Troco. Ru« Mariz e Barro:.
n. 72 - (Praca da Bandeira). 

KOMBI 62 iind« maquina r.u«-
pen.\ão novas. Vendo R. Cardo-
so da Morai-, 510 c. 43. Ramor..

KÕMBI - Karmann.Ohia — Com-
pro. Não venda sem consultar —
Pano Imi* am dinheiro. V»jo •ml
sui rasidincia - 46-123Í. TAXI GORDIMI 63 - Pronlo p

rodar, \t af^.rido, Capelinha. ~
'Vendo urgente « vista, Ver f
'tratar 

nu Garagem Méier, rn
Rua 24 de Maio, 1281 - Méier

revisão,
EMA AUTOMÓVEIS -
Av. Mem de Sá, 14-A.
Junto Rua Passeio.

VI St
Sampaio.

SIMCA"7964"""- tufão - Supere-
quipade, em eitado íora do co-
muni, ünds cór, ótima mec. Tro-
co, facilito. Rua Haddock Lobo,
320.

Vendo urgante so-
. Motor bom estE-

pequena lanterna
gem. Francisco Xavier, 161 - Te-
içfone 48-2155.
VEMAGUETE 65, ultima «crie, su.
perec)uipodo, quflse OK, trocn-ai,
ou financia-se. Run Dr. Satamini,
156.

KOMBI 64
vel, tòcía i

1 9C0 ent.
troco. Ru;

49-6976.

Siivn Xavier,

e 65, estado impeça
svisada, rídio, etc. -
rs_to como quleer ou
24 da Maio, 332.

90, Largo

Io. _
KOMBI 63

toda prova
./ 1 E0<3 ent
Fco. Xavier,
28-6839.

Inc ? excepcionei est.
vista, troco, fac.

aldo 18 m. R. S.
\2, MarflcanS, tel.

KARMANN-GHIA 65, lindo ri
mente equip. _ excepcional est.
toda provi à vhtfl, troce í>
c/ 2 800 ent. .aldo IP m. R. 5.
Pcv-v. Xüvisr, 3-12, Maracanã, te!.
28_6339.

=—— IKARMÁNN-GHIA 66 - Côr verde]
tStõ-ic! radio, pneus nov;;, uni só do-

do de 0 km. Pequena K n,ro0C57" 
íccili,°- ^ do Di-

enlrada, longo prazo. R.|ifATMÃNN^HrÃ""67~_ro km, veí
melho, concessionírio <to Rio. —
NCrS 11 850.CO à vi-ta ou acei-

ITAMARATY 67

São F. Xavier, 189.

- Orminda 27-6539
domingo.
CITROEN
prova.
novos.
Xavier

1 - 500,00, qualquet
Pintura, astofomento, pr.cus
Re.-t. fácil. R. S. Frco.

J28.^
CAMIONETA F-350 -1960. Em
ólimo estada — à viats ou finsn-

Viciado. Av. Cesário de Melo 1027
oi. 94-0151 - Campo Grande.

CHEVROLET" 56 - 1 690,00. Be-
em coluna, redio, b. bca.
. novo e origino!. Ótimo

p/ pci-soa fino goato. Troce. Sa!
cio a comb. Rua Mariz
72. (Praca' da Bandeira]

Barro*,

cão ci. automóveis. Aus;.n con-
versfvel, 50Õ,00| Morris Oxford,
400,00; Fiat 48, 1 100. 350,00:

ISkocla, 56, 700,00; Citroen 40
c 51, 350,00; Peugeot 203, 400,00:
Riley 52, .00,00; KaUer 51, 47
r. 4S, 400,r0; Hudson 52, Coupú _

irVts13°kpe/^of« CHEVROLET 62 Impala,
Fiat su, 9oo,oò; N_... Co.erc. excepcional estado. Ven
53; 400,00; Hllhnan 51, 450. - . . f.r.r. -_i_i_ X.-Ui.a
Açoitamos troca « -ccilitamo. o do 4 000, Seldo tOCUlta

rest. R. S. Frco. Xavier, 626. Uf., R. São Fco. Xavier

n.° 189.

DKW VEMAGUET 63 - Motor
novo. NCrS 1 000,00 de «ntrada,
saldo 20 mesos. - Av. Paulo de

__[__[__ 500-E. Tel. 34-9500.

Rua JoãoIbKW VEMAGUET 1965 - GaVan-
tia de 4 meses. NCrS 2 500,00
cie enlr., c re;-:o .i longo prazo.
Rua S. Francisco Xavier,_30-A.

DODGE Í95f — Vende-se em boa
conservação — Rua Catumbi, 118."DKW-5"~Sidõn 

- Rádio etc.
Pneus bons NCrS 3 220. Troco.
Rus São Francisco X-ivier «04 •-
oficina.
DKW 63 Sedan. Pneus b.b., is-
queiro fite. Eií. impecável. 3 350.
Troco *. facilito. Rua Artur Me-
nesea *!4 ap. _20t — Maracanã.

DICW BELCAR - 66, cinza, equi-
pndo, estado zero. Vendo ou tro-
cc. Ver ha-e R. Matoso 202. Tel.
54-1316. Facilite. ___
DKW BELCAR 65 - Veiirío, mec.
100%, lataria impecável p/me lhor
oferla ou «rtudo financ. 46-0525
- Maria.

IMPALA 64, 4 po::^s, documen-
tação ds Embatxadis, todo origi-
noi de f,.brica, financia-:--. Rua
Or. Snlaminj.
IMPALA 61, coupê, hidr., 8 cil.,
rayban, c mais novo do
equipado. Vendo, troco.
Suburbana, 122 Tel.

Rio,
- Av.

23-7286.

acilita
4:6.

to troei cftrro nacional. Tratar ts'
54-3628, cl Sr, Aimoré.
KARMANN-GI-IIA 62 - Av. Subur
bana, 9 991-A/B, Cascadura. Ven- OLDSMOBILE x
do, troco, facilito. ?1V!P" 

"''"'" °'

KOMBI STANDARD"! PICK-UP 67
— 0 km, b csr fniurado no
nome, vindo, troco e facilito. Rua
Escobar, 91. S. Cristóvão. Te
34-6200 - 34-5056, Sr. José.
KOMBI de 59 a 65, om qualquer 

'._"'_'•__

citado, compro uryente. Piiçjo à
vista. Tel.: 25-2555, Sr. _A!.re<_c.

34-6475 KOMBI 60 - Standard, meçâni-
cr. ejoeíúcular, lataria impecável,

Gonzaga, nunca bateu, fino trato, facilito
TZT com 1 800, «aldo 15 meses. Rua

VOLKS 66 — Com radio, 23 kll
rodado- - 5 900,00 ;ó à vista.
Te'.: 49.1327.

VENDE-SE MERCURY ..8 -"tsõucé
7r..r.-.r Ruü do*^ Inválido-;, 134

Oficina — Pa'esc. o^

TAXI DKW 62, últ. sérir-, motor VOLKS — Transf. ir.scr. n. 106,
cx. mud. pintura, tudo novo, ria SAAAB. NCrS EOO.CO. Ur;je:.-

'AERCUP.Y 47 batida lado direito capas, ladio, taxi Capela, áti-jte. Tralar Gonçalves Dias, 89, Sl
em perieiío estado de ítricio- mo citado. Finando com 3 íOOtlojn, t\ 205 (10 às 12h, de 3...
namento 700,00. Rezende 108-A. e SJ|d0 . combinar. Rua Plaui|a 5,«-feira). c! Fracioso.

_i1i<lo'__c_"__l__"_!___°'"--__ n._3í_3. __ 
.... 

r-Cht
MORRIS 1952 - Estado de novo, TAXI - Peufloct 5~2, laxi Capelo VOLKSWAGEN 66 fcn-

1 200 ou financio paflamonlo. R. clima ostado, não tem Igual. U,.arla 1 ,tTf) r(«;tn ?_l" 'Facilito 
com í 000, saldo 1 .0 mil. " 0Clfl ' -,0U' rL':° "

mensii - Rua piaui n. 343. meses sem parce
ÜÃEÊcQrY 51 -Mecânica, 850 j TAXI DKW ou Vollrs im qual-i.__...__
mil à visla. R. 24 de Maio, 19 - ¦ 

qu.r .stado. Pijj « vista na R. ocyui"'

Tel.: 50-7512. j 24 da /.laio n. 254 -_48-0987.

TAXI - Compro Volks ou DKW
pago à viita o melhor preço. 7e;.
J9-6976 - Kinçi.
TAXI VOLKS 64," 65. Nunca ro-
ciaram na pracô. Vondo, t-oco 
facilito. Pca Engenilo Novo, 4, VOLKSWAGEN 60 _- L
oaraoem. Tel. 29-4S0S. Oscar. _ de 65, excelente. Fac. c, 1 500

fÁXÍ''CHEVRÕLErY.5r-"í\on.|I^=í-,R- 
'M I!- '"*"0' ]/

to par.-, trabalhar. Vendo, f'oco|._ ._.';—-----
e facilito. Pca. Enqenho N6.o,|VOLKovVAGEN
4, garagem. Tel. 29-4808. Oscar. do.

TAXI CAPELÍNHA - Vendo, ga-i^l
rõntido, documento-: em ordem.
5. Ibira, 10. Jacaré.

;á? — Mo
tor _ caixa de mudança 0 km —
Vende h vis;.; ao primeiro cjui;

— ótimo preço. Rua Con-
de de Bonrim, 539 ap. 403.

TAXÍ pi<W 65 — Capelinha, ri:-
visado, ótimo estado. Vende, ín-
ctlilado ou melhor oferta viita.
R. Matoso 202. Tel. 54-1316.

MERCEDES BENZ 220-5 -

prètc, teto Inteiramente
nável, acabamento luxe,
ar condicionado novo,

Sedan
uanfo«
radio,
• lente

conjervação, modelo lt59. Preço
NCrS 9 500,00 - Pod. ser visto
Com porteiro Moaclr na Av,
Atlãnlica, 822. Tel.: 56-0086. __
MORRIS OXFORD 51. 400,00.
Máquina Retificada. Pneus ¦nevoí.
Cm ótimo estado. Tro:;

ames o rest, R. 5. írze. Xg-J
62l-__

MORRÍS 51 Oxford, equipado,
ótimo eslado 1280 a vicia. R. ,. ,,, t
24 de Meio, 19. São Fco. Xa- TAXI /UL "

vier. Tel. 28-7512.
MERCURY 51 - Mecânica, 4"' por".

Mercury -18 conversível,
mecbnica, NCr$ 800, excelentes.
Saldo alé 15 meies. Av. Mara-
canis, 640.

sem
total, garantia

nossa revisão, eciuipado.
- EMA AUTOMÓVEIS -
Av. Mem de Sá, 14-A.
junto Rua Passeio.

61 - Sinc.-onics-
ipado, excelente.
troce. R. 2-1 -ii
28-7512.

lindo, fe
de tiW.o,

61-2 pcrlas,
tudo. Vende-se e

Rua Conde de Sen*

ITAMARATY 66 - Rara
oportunidade, A 000 —
saldo •financiado. Rua
Escobar 40, tel
-_Sr___
INTERLAGOS 65 - Equip. Ent.,. ... .,., . .... .. ..,
NCr. 2 7Í0, saldo 15 meaej. Lo- .S_c__:l_-_-_i_J-_LF_^2__.8?l_!;
vradio 206-E. Tel. 42-0201. jKOMSI 1965 - Standard. Facili-

iT7^Ã?ÃTTT9M^Ce7;'ia,"..tof.|1°- 
««!»¦ Barata Ribeiro, 197-A.

KOMBI 1966, estado excepcional,
único dono. Vendo, troco, finar
cio. Rua Francisco Òtaviano, 51

OLDSMOBILE 59 - 4 p. j/c ex-
c:.;;cional oport. perfeito, barato,
troco e ac. of. Av, Ataulfo de

aivo, 1160, c/_ porleiro. _____
OLDSAWBILE 67 - Vendo" nô' 

"'

Ver com o porteiro
Botafogo, 80___

PEUGEOT 960 em excjpcio.
tade de Conservação, vendo ou
troco, facilito com entrada de
NCrS 2 OCO. R. Ccnde Boníini,
25. Te!. 43-6032.

4

1 8C0.
Maio, 19. Tel.

VÕLKS.»,'/1 GEN" 62, i
traseiraü, equipado,
2G0C. Troco. R. 24
Tel.: 28-7512.
VC.KSVMGEN'" Í964 -• Ve.nds
verde < mf.~cnat, óiimo. 3. Cn: ._.-
do_Benicio, 1 164 - frea. Séc . _
VÓLKSV/AGEN 67" - Vindo _o^
m.nt» i viita, com 9 000 '_..i,

ccr vermelho, com estofamento
brinco. V«r a tratar na Riu

TAXI — Vende-se. Gordini 65 — lf»rof. Abelardo LoIío, 42, a».
R. Haddock Lobo, 82 - Maia. _;502. Tel. 26-8197. Pr.ro NCr?

TAXI DKW VEMAG 1959 - To- 7 3011,00.
do reformado, enxuto. Largo dai ,._,,,,-,... , r
Usina da Tiiuca. Lanchonete Luar!VOLKSWAGEN 04 — En-

trada 1 130, resto 24

AUTOMÓVEIS - Vendo Volks .
Galaxie (0) km o1.' usados., «rn 24
mcee<t. !.n!füdi t combinar. Trl»-
fone 45-4402. _ 
AÜSfÍN 5Í A-70 - Austln 57
A-40 CrÓ 800, excelentes de tudo.
Saído atí 15 meies. Av. Mora-
canil, 640.

AERO 66. Cinza, supe<
req., e Volkswagen 67,
0 km. Troco, facilito.
Haddock Lobo, 379-B.

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
DIVERSOS

ftté 20 meses
', 374.

Superequipado.
. o 2 000. O !

Ruo Siio Fco.

PROF^.ONAIS
LIBER/ '.S

CONTADOR - Eicritas avulsas,
mesmo itrssndss, Tel. -45-3069,

CONTADOR - Aceita^ eicritas
avulías, Htesmc atrasadas. Tels.
52-7336 - 52-5686. Sr. José.
CONTADOR - Atraso cl_ impôs-
tos ou escrita, telefone ofirc
52-7336 - 52-56S6 - Sr. José.
DESPEJOS, DESQUITES -Cônsul-
tas grátit, 32 anos de oràiica.
Rua Evaristo às Veios, 35, sala
1 215. Telt. 22-5926 e 22-8330
Dr. Cosfa.

Detetive
Teixeira

Casos' pr-ft.rularcs, fir_tjran-
tes e providencias em geral.
Rug Senador Dantas, 117, aalfi
1 808. Tolefone: 42-0477.

AERO 65 — 5 marchas. Equipa-
do. Côr l.avana, c/estof. de cou-
ro. Mecânica e lataria sm ótimo
estado. Bom preço à vista. Trcco

facilito alé 18 meses. Rua
Uruguai, 234.

ÃERO 64, estado de
novo. 2 000, saldo lon-
go prazo. Ver R. São
F__ _________ 189-
AERO 61 - Ült. série. Equipado,
Linda côr. Eslof. couro. Subme-
to qualquer cxoerièncio. Trcco ou
íaci.lito c' 1 500. Saldo alé U
mese:.. Run Uruguai, 234.
AERO WILLYS 1965. Est. do nô
vo. Equipado, Vendo, trcco, ia
ciliic. Haddock lôljo, 366. Tels
280071 e 28-6596.

ESCRITÓRIO DE CONTABIIIDA-
DE avulso; contador, neceisitan-
tio aumentar aua clientela, aceita
entrar em neôoclações com co-
lega que queira se desfazer ele
«eu escritório Por favor, res-
posta para a portaria do Jornal
n. 14007.

MEDICO recém-formado — Preci
aa-se pi Casa do Repouso na Tiju-
ca às Z.i., 4.?js t 6.as de 14 às
13 h. Largo da Carioca, 5, 2.",
jata 210 de 13 Ss 18 h.

Serviços
datiiográficos

Urgentes — Executa
emendas ou resuras. Por fôllia
NCr$ 0,80. Rua Senador Dan-
Ins, 117, sola 1808. Telefone!
42-0477. De 9 às 12 e de 14

18 horas.

AERO WILLYS 63 - En-
Irada 935, resto 24 me-
ses sem parcelas cj se-
guro total, garantia nos-
sa revisão, equipado. —

_em|EMA AUTOMÓVEIS
Rua Barata Ribeiro, 99-B.

CHEVROLEI 1960 - 4 portos,
tado geral nòvc, 4.a via etc

mãos. Aceito troca, facilito pa
gamento, R. Antunes Maciel, _47
CHEVíiOLET 53 -4" porres, meca
nico, superequipado, estado novo.
Vendo. Sare 3 000,00 .i 

'

Kun Antunes Maciel, 47.

CÔNSUL 52 - Ótimo estado, Un- 44'i
ro. troco, f..cilito. R. Cer-

(|uaira Daitro, 82 — P. Gasolina
CosCí-dura. __

CHEVROLET 54 — Camionete, mc
Ctinica. 6 cil., estado de 7erc
Km. Vende, troco e facilito. Eslr

ndente Magalhães, 89 — Cam
pinho.
CITROEN 46 - Est." excelente
roco, fac. Rua Uranos, 12-16 -

Ramos.
COMPRO earroc «mericanos
ropeui, do 1954 a 1962. Veio em
sua residência » »iai*o em riinhti-
ro. Tol.: 38-3891. 

CHEVROLET 57 - Bel-Air, esla-
do impecável. Vendo e aceito
troca nacional — Ver c! por-
teiro Salvador — Rua Rodolfo
Danlas, _97.
CHEVROLET 1957 de 4 

"portas",

mecânico, de S cil., em eslado
de novo, 5 000,00, aceito troca

R-j_a_24 _cle^ AAaio, 25.

CHEVROLET 1958 de 4 p., rá-
dio, direção hidráulica, B cil.,
hidramático com tudo de fábrl-

Vendo 3 800 ou Iroco, Roa
24 de Maio, 25.

DAUPHINE 63 - Excepcional es-
tado, rídio, máquina, suspencão,
forração, pintura, cromageni, ba-
teria tudo novo. próprio paro
ociroa ds fino—gô*tOT**Vendo so-
mrnle à vista. Rua Lins de Vai-

çoocejos, 225, caia 2. _.
FORD GALAXIE - Zero Km" -
MCrS 19 500 00. Barata Ribeiro,
232-A.
FALCÁN È CAMET' Í960 a 1964",
vendo material diversos, p) mo-
tivo venda men Ca.net. - Tc!.:
34-2291. Dra^ Carmem.
FÒ^D 1933 -Barata cov"pé, me-
cínica 100%. Ent. 350 e 6 pr?--
tações de 70. Ri_n S. F. Xavier,

4S-3I95 - Gabriel._

FURGÃO CHEVROLET 51, ótimo
estado geral. Vendo, troco e fa>
cilito. Eitr. Intendente Magalhães
n. 89 — Campinho.
FISSÒRI 65

prelo, 13 OCO km. Ver.do, troce,
facilito até 20 meses. - R. São

Xavier, 398. Tel. 28-3776. -
Maracanã.

ifÁMARATY 66. Estado
0 km. Vencio cl 4 000.
Saldo longo prazo. Ver
Av. Princesa Isabel, 481
— Sr. Roland. Telefone
57-7787.
INTERlAGOS 1966" - Berlineta -
Equipadí-isinio. Vando à vista _ou
financio n longo prazo. R. Airea
Saldanha, 63, ap. 402. _
ÍEEP LAND ROV/ER 1952 - Ven-
__.ss_~ 47-3797.__
JÊÈP CANDANGO 60, mõtõr na
garantia, troco, financio com
ÍCCO.OO. R. 24 Maio, 591-C. Tel.
29-3388.
JEEP 1958, capota de eco, um
ió dono, novinho em folho. Rua
Augusto Barbosa, 171, junto

PLYMOÜTH ii
pts., mecânico,
NCrS 1 800,00.
- Catete.

KARMANN-GHIA 66, 65 e 64, tc.
dos equipados » novos. Vendo,
troco, financio. Rui Francisco
Òtaviano, 5..

KOMBI 1965 Standard. A inãTs
nova do Rio. Espetacular. En-
trada de 1 800 saldo em 20 me-
ses. Rua Riachuelo, 33. Telefone
22-7036.

PEUGEOT 52 - Olimo estado
— Vendo, troco, facilito com 5C0
e 10x1 CO. Av. 28 Setembro, 279,
c/ 5 - 38-5346.
PONTIAC 54 — Conversível, hi-
dramático. «Vndo, troce, de pref.
\e____. R. José Higino, 130, c/ J9.
PICK-UP FORD F-100 - 1961""-
Vendo toda 100%. Rua Uranot,

. cho..etTLuda.|VOLKSWAGEN 64
Ago

TÁX. GORDINI II 63 - Susy. mo."
dificads, não afcro roda, már.. ret.

PrcÍD dsltntr. a combinar, saldo 15 motes.
'Sr. Cnrlos. Posto Esso. Marechal

noi es-l".»:")"1!:  ...
TAXI — Vende-_e um Chevrolel
43, em bom estado, pintura Cn-j
diüac, etc. Preço i vi-ta 2 500j._,v_ l.\em de Sá, 14-A,
cruzeiro:- novos. O Interessado,. n
queira dirigir-se por l.v.or n Rua |untO Rua HãSSeiO.
Marquês de S. Vicente n. 42'lvÕÍKS~í6, MUl equipado vemio.
- Fundos. Sr. Lúcio.  Vêr Av NoYa |orque, 499, _i.
TEXAS — Ncme que é um "Sírn-jmgem — Bonsucesso.
bolo de bem servir", tem o ""Ojv^LKSWAGÉN" 61, 62, 6Í_7 64.
que procura _..,. condições ¦lue:|n.,|;íCável 

estado çioral. Vendo,
troco, financio. Paim Pamplona,

-- Pequeno
Equipado. Ótimo
Sto. Amaro 14 j

meses sem parcelas, c:
seguro total, garantia
nossa revisão, equipado.

lEMA AUTOMÓVEIS -

KC-MBl LUXO 65 - R.
trido de 0 km, apenas 12

nico dono, c! fatura GS sm ...
10-10-66, côr azul c cinza, aatis-
fa: ao comprador méis exigente.
Ent. 4 600, rest. 10x500, sem fia-
dor em nome do comprador sem
mais de;pe-.'is, ru o combinar.
Aceito iroca. Rua BarSd de Me:-
quila, 125.

unos nacícnaiE Trocamos. Rua
Mariz e Barros, 72 (Praça <ta
Bandeira) e Ccnde de Bonfim, »1Ü
(Tijuca).

..sla

KARMANN-GHIA 1963 o mau no-
vo do Ric. Espetacular. Entrada
rl« 1 800 saldo em 20 niesss. —
Aceito troc?. Rua Riachuelo, 33.
Tel. 22-7036.
KARMANN-GHIA 1963. Caramelo.
Superequip. Novo. Vendo, troco

per-novo, c
de Sá, 173

Pouco rodado, su
rádio - Av. Meu
Tel. 22-9073.

ponte Todos cs SEníoi_,__fí)CÍlito_

JEÉp"wrfLYS'"5è, 4 cii. americano,
ótimo estade geral. Vendo, Irocolfaeiilito. Haddock Lobo, 386. Tels.:
e -facilito. Eslr. Intendente Ma-|28-0071 e 28-6596
golhi

carrt
condições <\vti\,

pod» pagarl Tòdas_ as marcar^ n\u

700.'Tel. 49-785

VOLKSWAGEN 63, 65 e 66. E. :e-
lentes «stado;. Vendo, aceito tro-
ca e financio aié 20 meses. Rus
Conde de Bonfim, 66-A. — Tel.;
34-9909. _ ___
VOLKSWAGEN Í963, 3a. sírie,

, ,„_ lestado dc novo, pouco uso, uni-
lorqu., dono_ r(ld|0j c,,par_ ,renM.

vendo ou troco menor vaior. -
-IBarão de Mesquita, 129.

TAXI Volks 63, equip. rad. taxi
Capei, «rn bom ístodo. Troco
por partic. Rua Catumbi, n." 22.

;- -jfÃXI Símea A3, «quipado.
Vendo. V»r Av. Nova
499, garagem. Tal. 30-OÍ23. -
Bon:.u:o5',c.

59

FISSORE 67, estado de
0 km, côr grenat, supe-

u.|requipado. Pequena en-
trada, saldo longo prazo.
Ver Praia do Flamengo
n.° 180-B.

-- Campinho.

JEEP 6'j - Av. Suburbana n.°
9 991-A/B, Cascadura. Vende, tro-

facilito. _
JEEP CANDANGO
na nova, pneus, cr.
0 km. F-.cil. c.
de Só, 173. Tel.

DIVERSOS

DETETIVES'
ORWtlIZfiÇÍO PARTICULAR

DE INVESTIGAÇÕES

SINDICÂNCIAS — PARADEIROS
FLAGRANTES

ViGILÀtíCIAS. ETG.
i çob ammuçi.a'Do ,_'

ÒBTÉtlVÍE WALTER
RUA DO CARMO, 0 - 8/ 1

TELEFONE 31-0547
RIO DE JANEIRO - GB.

CARLOS DE OLIVEIRA - Lustra-
dor — Lustra, conserta móveis a
domicilio — Rua Barão de Bom
Ratiro, 540 — Recado para tel.
29-2266.

CONSERTOS janelas alumínio, re-
.ON...-.S em geral, portas divisões
serviço garantido. J. Carvalho
Fone 30-1BS4
PINTURAS E REFORMAS de ca_a

«p. Tels. 29-8791 e 29-4464
Sr. José.

AERO WILLYS dc 60 a 65, compro
uroentt. Paao à vista. — Tel.:
25-2555 - Sr. Alfredo.
ÃERO" 

"ÍLLYS 
1965 duã

;ores, 5 marchas $up. equip. -
Vendo iac. parta. Rua Riachue-
o, 398. Tel. 52-6772.

CHEVROLET 1953 - S<) teve um
dono de A portas, hidram., 6

indros, rádio, estado exc.p-
cional, 2 600,00 à vista - Rua
24 de Maio, 25^
CHEVROL"et"""Í"954 - Belnlr" r-
Duas cores, placa de 4 números,
em espetacular estado. Lindo me;-
mo. Troco, facilita. Rua Haddock
Lobo, 320.

— Capota lo-
xo, motor, tudo
J00. Av. Mem
22-9073.

Tais.:

CITROEN 49 - 11 - Olimo es-
tado, máquina, pint um rt pneus
novos. Urrjente NCrS 900,00 -

, .Trater Ministério dos Transportes,
"""ICorpo da Guarda. Praça XV ou

tel. 34-6590.

AERO 62, bord.aux, cl rodio, ex-
celente. Fac. co.\ 1 700. Snldo
até 21 meses. Troco Rua 24 de
Maio, 19. Sáo Fco. Xavier, tel.
28.7512.
ÁERÒ WILLYS 67 OK 

"e 
64 - Iní-

pecável, 
' superetiuipado. Vendo

financiado. R. Siq. Campos, 244.
Tel. 37-2141 c 56-3761.
VOLKSWAGEN 1966" equipido,
azul, vendo pela melhor oferta,
Rpa Francisco Òtaviano, 35 -
garagem.

52-4366.

Doenças
Sexuais

Pinturas
Bastos

Pinturas de casas e aparta-

mentos, e reformas em geral.

Executamos serviços para Gua-

-.abara e Estado do Rio, ser-

viços garanlidos. Rua Repúbli-

AERO 63 — Enxuto, 3.« série,
perequipado. Tratar Rua Xavier
da Silveira, 45, ap. 404.

AERO WILLYS 66 - Azul, última
série, cl 14O00 km rodados, equi-
pndo, desde 0 km de um Diretor
de firma, de fino trato, nunca
bateu, em estado de novo, à vis-
ta NCrí 8 700,00 ou aceito tro
ca carro nacional. Tel.: 54-3628,
c' Sr. Ayrroré.

DKW VEMAG, 0 km - Pequena
entrada e o saldo pelo crédito
direto ao consumidor — Pronta
entrega — Nova Texas — Av.
Marechal Rondon, 539 - S. F.
Xavier.
DKW -" Clã. tom.i"ra~59 i~Í 30-7
60 a 2 SOO; 61 a 2 700; 62 a
4 200; 63 a 2 600; 64 a 4 SOU; e
65 a 4 800 — Vsnha com o carro

volto com dinheiro. Diáriamen*
I. das 7 às 9; d» 13 ii 14 •
das 17 is 18 horas, na Rua Maria
Amalia, 67. Tljuca.
DKW vTMÃG 62 - Em perfeito
estado. V«ndo, troca « facilito
longo prazo. Agência Suburbana
d* Automóveis Ltda. — Av. Su-
burbana, 9 991-C • D - Casei-
dura.

FORD'GALAXIE - 0 Km - VS-
rirn còrsí. 18 SCO. Acríío troca
36-390O._ Av. Atlântica, 1936.

55ÓRE 65 - Brancc, desde nt
i única dona, em ótimo _.¦

tado. Ru3 Assis Brasil, 176-601
Tel. 36-44-10._
FCÍiD — Ano 40, vendo, troco
oor Dauphine. Base NCrS I 1O0.
Barão do Bom lJaliro,_574,_cl,_2.

GORDINI 6-1 - Belíssimo tst., fa-
ciiito até 20 rnese-. Rua Haddock
Lobo, 3B2. Tol. 34-215S.__
GORDINI 1963 - BÓrdaúx, pneus
novos, 100% de mecânica, único
dono. Troco, facilito. Rua Haddock
Lobo, 320-B. 
GORDINI 

"64, 
único donc, ctimo

enado, à vista ou facilito com

pequena entrada. Rua R'j.1 Grcn>
d____\__l_[_
GORDINI III, 1967, treio r, dis-
co, cl 5 COO km, equip., em
indo de novo,. Troco e financio.
Real Grandeia, 193, L. 1 e 2.
Aberto ató 21 horas.

GORDINI 66 - Pouco rodado,
impecável conservarão — Facili-
to com pequena entrada, saldo
até 15 meses — R. Real Gran-
d»». 
GORDINI 66 ultima série em
belíssimo estado, troca-:* ou fl-
nancia-ae.- Rua Dr. Sa.taminl, 156.

GORDINI - Passo contrato de
consórcio — Já paguei
1 400,00 - Tel. 46-3257
Osvaldo.

JK-FNM 2 000. Comple
to estoque de PEÇAS GE-
NUÍNAS. Revende
dor Autorizado. Exclusi-
vãmente PEÇAS. Estácio-
namento no Posto Esso,
em frente. SUPERALFA
— Av. Suburbana, 82.

Tels. 48-1760, 28-8813
e 34-1171.
JEEP WILLYS 1958 c 1960 - Em
perfeito estado. A viste; ou f;-
nanciado. Av. Cf_:ário de Melo,
1027 - Tei. 940151 - Campo
Grande. 
JR 62 — Equipado, todo napa,
rádio Blaupunkt, citado excep-
cional, ótimo de mecânica — Rua
Prado Júnior, 120, ap. 202. Ven-
do ou troco por carro nacional.

KOMBI 62 a 66
uso, dpago

Helllo.

KOMBI 1965. Supernova. A qua
qu;r prova. Vencio, troco,
lito. Haddoclc Lobo, 366.
280071 e 26-6596- _
KÕMBI 58/59/60 - 100% lat.,
mec. Troco, financio, a partir

1 0C0. Saldo dentro s/posiibili-
dades¦ Rua Süo Fco. Xüvier,_374^.
kÕMBI 62 Standard, pneus no-
vos, mec. 100% 3 550,00 ou fa-
cilito. Rua 24 de Maio 591-A.

KARMANN-GHIA 67 - OK, 4 mil
onlr., saldo lontio prazo. Troto —
Ruo Barf.o do Bom Rstiro 1 115.
Reiguá Serviço A'Jtoríiado VW.

KOMBI 63, última 
"série, 

azul,
pouco uso, carro de particular,
único deno. Troco n facilito. —
Rua Barão de- Mesquita, 17-4.

KAI--AANN-GHIA 67, O""lTni7"vêr
melho, forração preta, a faturar
c.ir.ceãiioni.rlo Rio. Preço «Lai-
xo ds tabela. Facíiitu. Rua 6a-
rão de Mesquita, 174.

KÃRMANN-GHl"A","~67, com tòcfa".
at garantias de fábricas, supere-
quipado, banco» espaciais, rédio
Blanpunl:, toca-fiin, troco e faci-
lilo. Rua Borão de Mesquita, 174.

mil, PLYMOÜTH 50. Impecável
do neral. Ver.do, troco, . inai

,-,,;'.. cio. Paim Pamplcna, 700. Tel" 
íone 49-7652. ¦ •

PICK-UP 1967 Volks, motor f£ÒÕ TÁXI Volks 64, equipado, vend

vendo, troce, facilito. Wilton 9 milhões, ri a vi<te ou troco po.
Kina. Pus Bento Lisboa, 106. Ca- Volks particular oo ano 60, 61,
tete. Horário comercial. 162 da GB. ?.. Lauro de Araújo,

PICK-ÜP--./ILÍYS--67-- 
¦"Z«™.fa.!,'« 

ep. 204. Tel, 32-136o - oil-

das AS còreê. Vendemos o; CreditoUV—.
Direlo ao Consumidor -DELSUL-AX1 _ Vení)>,.Je piYmQuth 48,
Revendedor Willys -R. Francisco mec6n. __xu| ,óda 0.!g;noL

faj.rp4U ™'«mr' 
j" n° p°n,°da Loc6! ""¦ "*"¦

RURAL WILLYS 67, OU' volK5 _ Compl0 grs,n„,
km, pronta entrega, cô-U» pa't;cui»r p/ meu uid. Pago

' n*ss__. i U dinhoiro, o lusto valor em 3/
res a escolher, 20,o de;domkii!o. t. 43.7132.
entrada e saldo longo Volkswagen 62, 63,64 - Equi-

n pados s revisados c entrada a
prazo. — AV. Krmcesa!t|t , Soo restante até 30 mese
sabei 481, tel. 57-7787.

RURAL 65 — Luxo, tracio simpies,
estado de nova. Aceito trocr, car-

de parcelo. Tel. 43-24-3. S-.
Ivr,ldo. 
RALLYE 65, nova!" Tratar Cou-
to, 30-5470. Rua Joíé Mauricic,
101, oi 242. Penha.

ÃÜRÃL VVILLYS 1963 - 4x2, tô-
da revi:;,da, mecânica a toda

lí. Dr. Satamini, 172-B Eugê'

VOIKSWAGEN 1961 - Vermelho,
última série, equipado, vendo ...
2 000 ont., faciiilo. Av. Subur-
bann, 10 033-D — Cascadura —

Casa Fiel.

Xavier,

¦ Compro p| meu
viria. Tel. 34-7743

DKW 64 — 2a. lérie, Sedan,
rádio, tranca etc. Carro novo de
tudo. R. Itabira, 199-A - Tel.
30-3424. Brás de Pina.

Trat. da impotência — Pré-
Nupcíal. Dr. Gilvan Torres —,

Av Rio Branco, 156, sala 913|Ca do Líbano, 22, si602. Tel.
— Telefonei 42-1071.

AERO WILLYS 1965 (5) marchas,
cores csslor _ pérola, superequi*
pado. Único dono çj fatura, tro-
co menor valor e fac. R. C. B>
fim, 577-A.

A"ERO 1967 com_7 MIKm, todo
eciuipado, linda çôr. Aceito troca
Aero mais velho. São Francisco
Xavier, 400. Tel. 4B-5476.

DKW Vemaguet 60, 61, 62, 1o-
dos estão equipados e bom es
tado de conservação, troco, fi
nancio c/ 1 5C0. R. 24 Maio,
591-C. Tel. 29-3388.

KARMANN-GHIA 64, olimo es-
ladu, bem conservada, está su-
perequipado, Trcco, financio, c/
2 500. ii. 24 Maio, 591-C. Tel.

KOMÍi 67 - Tigre 1 500. Pouco
rodada a com muito traiu. Carro
de médico, com todas as revisões
c lubrificações feitas no repre-
s?niant2 e pontualmente. Com rá
dio Motorola e outros equipamerr

NCrf (tos. Único dono cem fatura da
- Sr. Guanaulo. NCrS 8 mil. Rua Ma." 

|ria Amalia, 67 — Tijuca.

KOMBI — Aluguel ci motorista
para entregas, viagens, passeios

condução escolar. Atende-;*
dia e noite. Tel.: 26-9735.
KARMANN GHIA 63 — Perf. es-
tado, azul, radio americano eíc.
5 2C0 - Barão da Torre, 600 -
Tel.: 47-5963,
KOMB"l - Preci
diante, ur3„ troco

Vencio, troco, facilito
meses. — R. Sao Fco.
398. Tel. 28-3776. Maracanã.

RURAL WILLYS 
'.962 

- Vendo
vista. Ver e tratar à Rua Paul
Redfern 63. Final da Rua Vis-
conde de Piraiá —Ipanema.

RURAL WILLYS 63 - En-
trada 990, resto 24 me-
ses sem parcelas cj se-
guro total, garantia nos-
sa revisão, equipada. —
EMA AUTOMÓVEIS -
Av. Mem de Sá, 14-A,
junto Rua Passeio.

VOLKSWAGEN - Corri'
pro urgente, pago ime

até 2o|diatamente à visla:
6 300, 65-5 400,

a|4 800, 63-4 300,'' 
3 700
Armando. Tel. 57-4325.

IVOLKSWAGEN 1966 equipado. —
'- 

Vendemos c! 2 000 entr., r».i.
em 20 meses. Açi. Viana. R. Ma.

Barros, 724, te!.: 48-1403 e
28-7791.

VO LKSWAGEN 62 - En"
trada 830, resto 24 me-
ses sem parcelas, cj se-

guro total, garantia nos-
sa revisão, equipado.
EMA AUTOMÓVEIS -
Av. Mem de Sá, 14-A,
Junto Rua Passeio.
VOLKSWÃG ÉN 1964, equipado,
Vendemos c pequena _mr.ua,
rest. em 20 mese;. Ag. Viana -

R Maris e Barros, 724 - -. -.:

43-1403 e 28-7791.

VOLKSWAGEN Í967 - Zero, K.
Ghia zero. Kombi -ero, compro,
pago a dinheiro. Sigilo absoluto.
Sr.' Manuel 25-7344. Rua Bento
Lisboa, 106. Catete. Horário co-

66-
64—IS
62-

- Em

em

de censerv
Jo;é Silva.

VOLKSWAGEN de dezembro 61 ...
Único dono dede 0 Lm novissl- VOLKSWAGEN 63

,tr,dc vrndo. Ver h ku* o.k*
884. íil. S.

If Xavier. NCrS 4 200.00.

uma 61,
num Chi

Belair 1958, 4 p.. mec. todo
equip., ótimo «st.
Fone 23-1-165
KCMBI 60, luxe, ótimo estado,
um ió dono. Vendo ci 1 400 ent.

180 mensais. R. DeUiado de
Carvalho, 13, Laroo 2.a-Felra.

KÕMBI 64 e 65 impecável, revi-
sadas, rádio ele. 1 9C0 ent-, res-
to como quiser ou troco. Rua-24
Maio, 332. Tel. 49-6976.

VOLKSWAGEN 1967 _ero, todas
as cores. Aceilo Volks 61. bl, tj.
64, 65, 66 parte pago «aldo U
meses. Rua Bento Lisboa, 106. —

Wil:on Kinq. Catete. Horário co-

Tratar Rubem ou|merdaK . ,
VOLKSWAGEN 1965 - Vende-se,
em ólimo estado. Tralar r.a Av.
Gen San Martin, n. B-S7, Leblon.

6timc
n.o. 63 000 Km reais. Ver apo-,03i

9 horas. R. Severino Brandão, Francisco Xav

31|202. |F:___.7Z c 
. _ TTIVOIKSWAGEN 

- Compro, irtMmo
VEMAGUET 1963 - Equipada, to- |..ndo de ,ooaros. Paço ho|.
da re.isada, estado de nova. - 'j 

vis|a Tp|.. .9.1738 d. dis •
Vendo.
meses.
398. Te

tado dc- novn.
troco e facilito até 20

- Rua São Fco. Xavier,
. 28-3776. Maracanã.

RURAL 64 - Vende-se. 4 500,00
- Tel. 30-371
RURAL'-!" - 2 difer. 1 400 -
saldo muito facilitado — ótimo —
estado qeral - troca-Sí - RuaiVOLKSWAGEM 1964 - Supere : :

Conde de Bonfim, 40^A.

RURAL - Çomõ-o. Não venda sam •,„ ;. _,, .... Xovie,.

VAÜXHÁLL 53 - Vendo, 100%
de tudo. Ver e tratar na Rua
Clóvis Beviláqua, 341, cm frente
ao Colégio Batista. - 43-3658. -

Sr. Joãc.

AGÊNCIA DO

JORNAL DO BRASIL no

conv.Wtar. Po_so em dinheiro hoje
«m sua reiidlnci» — 46*1259.

RURAL WILLYS 65 - En-
trada 1 350, financiada
até 24 meses sem par-
celas, equipada, com se-
guro. AGêNCIA COPA-
CAR — Barata Ribeiro,
147-A.
RURAL WILLYS 59 - Impecável
estado geral, vendo, troco, fi-
nancio. Paim Pamplona, 700. Tel.
49-7852.

34-0468, i noite.

VOLKSWAGEN 67, esta-
do de novo. Vendo fa-
cilitado. R. São F. Xa-
vier, 162.
VOLKSWAGEN 66 - Vendo, todo
eciuipado verde, 28 000 km - Ver
Dr. Satamini, 123. Tratar tei. ...
48-1434 - Df-5io'_j_. n__ltâ:

VOLKSWAGEN 61, 62, 6- e ól-
] 450,00 rigorosamente novoi —

Equips. Saldo a comb. Troco —

Rua Mariz e Barros, 72 (fraca da

pado. Tcdo revisado. Estado de
novo. Vendo, troco e -facilito atr
20 maços. R. São Fco.
396. Tel^ 28-3776. Maracanã.

VOLKSWAGEN — Qualquer ano
ou e-tndo. Compro urganto. P»yo [

i vista. Tel. 25-2555. Sr. Al-
redo. | Bandeira';. __..

VOLI.SWAGF.N - Compro - Não
vonda sem tonsultar. Paqo M«

|em dinlioiro «m _u« residência —
VOLKSWAGEN 67 - 0 km a

,do do concei-ionário, de
pérola. Vendo por 6 400 maisli
7 x 209. Tel. 34-0202.  46-1259. _

VÊI-IDE.SE por preço de ocasião
VOLKSWAGEN 64 e 65 - Equip. um carf0 Chevrolet 56, um Mer-
ótimo estado. Ent. NCr$ 2 400|cury e ^oii caminhões. Tratar *

2 600, saldos 15 .nwses. La- 
'Sua 

Evaristo dn Veiga, 55.
vradio, 206-E Tel. 42-0201.

DKW Vemaguet 61, c/ radio, ex-
celente estado. Fac. c/ 1 300.
Saldo ato 21 meses. Troco. R. 24
de Maio, 19, São Fco. Xavísr. T.
28-7512.

AERO 64 — Super novo, equipa-
do, vendo, troco, facilito. Cer-
queira Daitro, 82, posto em Casca-
dura.

Representação São Paulo
Pessoa estabelecida em São Paulo no ramo

de decorações, "cortina", com ótimo quadro de
vendedores na zona atacadista e varejo, aceita

. representação no ramo têxtil para aquela praça.
Comunicar-se com tel.t 26-9460, procurar

José Carlos.

AERO V/ILLYS 62 - Bordo, c| ra-
dio e outros equipamentos, c/pou-
co uío, facilito c|- 2 -00 do en-
tradü, restante a combinar. Rua
do Bispo, 47.  

DKW - Vemaguet 64 - 1001 -
.xceclonal estado. Equipado. Me-
anica a qualquer prova. Trcco

e fac. c/ 2000 ent. saldo até 20
meses. R. 24 Maio, 316. Telelo-
ne 48-2701.

AERO WILLYS 66/65, ambos equi
pados, cl radio, tranca, capas etc.
faço troca t facilito. Rua do Bis-
po, 47,
AERO WILLYS 1 600 - ZERO
KM — 1967 — Vendo «quipado
comridio etc. - NCrS 12 500
— Côr x tscolhtr na agência
Telefonar pari 32.8383.
AERO &5 — 5 marchas, supereau.-
pado, vando, troco, facilito. Cer- ___í?__:_.___.s-c-J-d.H____
queira Daitro. 82 — posto em|DKW 66 — Av. Suburbana
Cascadura.

DKW 62, sedan, toda prova, equi'
pada. Vendo, troco, facilite. Cer-
queira Daitro, 82, posto em Cas-
cadura.
DKW 61 Vemaguet, toda prova,
vendo, troco, facilito. Cerqueira
Daitro, 82, posto em Cascadura.

DKW 62 Vemaguet. Toda prova
geral. Vendo, troco, facilito. Cer-
queira Daitro, 82, posto em Cas-
cadura.
DKW VEMAGUET 5B - Superno
vn, tudo 100%, troco, facilito -

R. Cerqueira Daitro, 82 - P. Ga

AERO 65, c-.tado
único donc, troco _
3 200. R. 24 Maio,

'29-3388.

. chas.
N. B.

espetacular,
financio c/
591-C. Tel.

Tem

9 991-A/B, Cascadura. Vendo, tro-
co, facilito. Carro para pessoa de
fino gc.to.

RURAL 67 - Zero - Tôdas as
cores. Vendemos p| Crédito D
reto ao Consumidor. Aceitamos
trocas — DELSUL - Revendedor
Willys — R. Francisco Otavinno,
41 — Gal. Polidoro, 81 — Fones:
46-0831 - 27-8656.

RURAL — Com.iro, irnsmo pr*ci-
sando d» reparos. Pa^o hoj» a
dinheiro. T.U.: 29-1738, d» dia •
34.0468._i J_oi___.
SKODA 56 - 700,00, 'odo ro.or-
mado, sujeito a qualquer p'o-
va. Aceito troca e facilito o 'HSt
R. S. Frco. Xavier, 62S.

VOLKSWAGEN 66 - Ultima sérií
superequipado. Aceito troca, ii
cilito uma parte. Dr. Satamin
172-A. Fone 54-3872.
VOLKSWAGEN 67 - Zero quilo
metro, vendo, aceito troca, faci
lito uma parte, Rua Dr: Satami
ni, 172-A. Fone 54-3372.
VOLKS 63 -
transformado
ou troco. Tel

RUA DIAS DÁ CRUZ / 74-B

DAS 8,30 ÀS 1730 HORAS
SÁBADOS: DAS 8 ÀS 11 HORAS

SIMCA JANGADA 63 - A mais
nova do Rio. Troco, financio c/
1 400. O «aldo eté 20 mesea.
Rua São Fco. Xavier, 374. .___

SÍMCA Raliy Eipecial 1966, equi-
pado, único dono. Vendo ou tro-

por Volkswagen. Rua Fran-
cisco Òtaviano, 51.

SIMCA de 59 a 65, em qualquer
estado, compro, pago à vista.
Tel.: 25-2555, Sr. Alfredo.

DKW 62 linao carro, equipado,
1 600 ..aldo até 20 meset. Rua
24 de Maio, 591A.

VENDO VÕLKS 61 e 62, todo
equípao c| garantia pela oficina
Auto Volks Samuel. Tenho tam-
bém DKW 63. Rua Real Grande-
:a _366 fundos. Falar cl Samuel.

võlkswãgen" 6i, 6_3,
64 e 66 — Enlrada a

partir de 900, financia-
rios até 24 prestações

wlí.sv/acen o.c ,:¦,.,.. .¦.,»(iguais, revisados, equi-
pronta entrega, troca-se ou f'-]padoS, COin seguro. —
nancia-sc. Rua Dr. Satamini, 156.i^ rADATAP

v^íü«wãg1n~59, 61, 62, 63, AGÊNCIA COPACAR¦-
64, 65, 66, 67 - Todos em bc-,fjara)a Ribeiro, 147-A.'.

.cimo estado e revisados com
garantia, troca-se ou financia-:e.
Rua Dr. Satamini, 15ó.

Muito bom, grená
65 «/rádio, vando
54-3003 - Haroldo.

VOLKSWAGEN 1962 alé 1965
Todos selecionados, podem ier;maguct ou
testados ã vontade do freguês.
Auto-Prazo vende com 2 COO na
mão o saldo em até 30 meses.
Rua Conde Bonfim, 645-B — Tels.
33-2291.

SIMCA 65 Tufão Chambord, ven.
do urgente pi rrtlhor oferta, óti-
mo estado geral. R. Silveira Mar-
tins, 135, s| 1. Sr. Cassaú.

SIMCA |966 e 1964 Tufão, equi
padas. Estudo troce o facilito par-
te. SSo Francisco Xavier, 400.
Tel' JS-5-176.

STUDE8AKEÍ) 51-0 mais n
da GB — Todo originei. Vendo,
troco e facilito, Esfr. Intendente
Magalhães, 89 — Camplnho.
SIMCA 66, ótimo e.t..do, único
dono, carre de fino trato. Acei-
fo troca. Financio c/ 3 0C0. R.
24 Maio, 591-C. Tel. 29-3388.

VOLKSWAGEN É DKW VEMAG
1967 OK - Não perca t.mpo .
dinheiro. Em VolLs, Belcar, V..

Flssor. 1967 OK, ió

VOLKSWAGEN 1961 - Sincro
nizado, todo equipado, lindo car

Auto-Prazo vende com 1 800;"-
e prestações a partir de 204 men. <"'¦•¦; >--; :::',.;, . .,.„.
sais. Rua Conde Bonfim, 645-B |«ehal Rondon, 539 (Est. 5. rr.n-

Tels. 38-2291.

NOVA TEXAS - concossion-n.
DKW th» proporcionnrá o melhor
negocio di cidade. Tods» ai «-
res incluiiv» o novo modelo. S,
de 60 HP. As menores entradas,
os maiores prazos de financia-
mento, a maior avaliação na tro-

Av. Atlântica, osq. D|olm«
Ulrlch (Copacabana) i> Av. Ma.

cisco Xavier).

VENDA sou carro som aborreci-
;mentos. Vejo no horário de sua
ipreforencla • pag°_ hoje em dl»

VOLKSWAGEN 66 - Azul a
tico, equipado, pn*us novos,
dio 3 faixas, capas luxo, bagagi- ,..,,„¦,,
to. R. Dias Cru:. 38 - Méier -in.ioiro. Tel._j___j_____
Tratar c/ _guard.-,dor 150. VOIKSWAGEN - Compro^ scrn

VENDE-SE Chevrolet ano 1941 lahorrcce-lo. Veio no horirio d.

praça.
Sapuc;

Táxi Capelini-a. Marquês |«u» proforoncia . pago hoj« em

i n. 63 - Pedro. 'dinheiro. T.l. 38-3891.

MAIS ANÚNCIOS NO
CADERNO DE AUTOMÓVEIS


