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lllita

fmgol de Paraná. São Paulo 1x0.
Toda a alegria de uma

extraordinária torcida que
marcou renda recorde do

campeonato. Do outro lado a
tristeza. Toda a tristeza

corintiana sempre presente às
grandes decisões. Tristeza de

ima torcida fiel. O São Paulo fez
«festa, Mostrou um festival de
bandeiras, colorindo o Morumbi.

Ma alegria tricolor a dor
lorinticsna. 1x0 só para confirmar

o título. (Seção de Esportes)

«! dner e Clark
loje na Tupi
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A Ti,,t ipi parte para uma renovação constante
eslá nn .?c,°Eraniaçáo' Segunda-feira J. Silvestre
111 dos r,i 

"" M''" Limites"> com tudo sobre a vi-
'revistas spi 

ce.Ir0S| llc musica ;'i informação; en-
M e-"?e «C10nais aPrcsentado com sobriedade,
iiiM,,., :"'.'N"vclas começai
. :"w Maria", 8

nn às 7 com "Simples-
A Continha c 9 c 25 o desen-

anta »a i'c" (lc "As ,5r>'x»s". Poltrona 1 apre-
Clark Gali 

' um Brande filme estrelado por
nio niulr . 

tiartlncr (foto). Tudo no 4 qne• Parar, no ano ?.0 da Televisão brasileira.

TUFÃO MATOU 148
Cento c quarenta c oito pessoas pc-

receram afogadas, durante um vio-

lento tufão que assolou uma provin-

cia dc Quczon, ao sudeste dc Manila,

anunciou-se, ontem, oficialmente. O

tufão causou numerosos feridos e dei-

xou desabrigadas centenas de pessoas.

Ébrio, tentou matar
as filhas com veneno

(Página 14)
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LOTERIA ESPORTIVA
VOLANTE - CONCURSO TESTE N.° 15 - 12 e 13/9/70

i PREÇO DE CADA APOSTA CRÇ 1,00
ATENÇÃO: É OBRIGATÓRIO

1) Aposta dupla 2) Palpita em todos os jogos"Confira seu cartio, para evitar que soja invalidado"

Nome:
Endereço-, —

CLUBE EMPATE CLUBE
1

Coríntians
Palmeiras
São Luis
Goiás
Fluminense
Cantagalo

7 Valériodoce X
Ceará
Cotinguiba

10 União
11 Avai
12 -Esportivo
13 14 de Julho

São Paulo (SP)
Port. Desportos (SP)
Grêmio (GO) .
Atlético Goianiense (GO)
Jequié (BA)
Niterói (RJ)
Uberaba (MG)
Fortaleza (CE)
Itabaiana(SE)

10 Grêmio Oeste (PR)
11 Palmeiras (SC)
12 Cruzeiro (RS)
13 Santa Cruz (RS)
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Na Loteria, muitos
empates atrapalham

A loteria não íoi tão diíicil dessa vez, porruie,
afinal de contas poucos foram os visitantes que
venceram. O que pode ter atrapalhado um pouco
a vida dos acertadores foram os empates, e o jogo
13, que foi decidido ontem por sorteio. Por causa
das chuvas essa partida não fot realizada lá nos
pampas. No volante acima, os vencedores e, na
Seção de Esportes, tudo sobre o teste numero Ifi,
com "As boas do Bcm-Boloclo", um "Irailer" do
"Bem-Bolado" que amanhã estará rm nossas pá-
Rinas.
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Conheça
Sarah

Vaughan
Cara uma temporada rie

três dias — hoje, amanhã e
quarta-ícira — desembarcou
ontem, cm Congonhas a can-
tora Sarah Vaughan, uma
das maiores expressões do"jazz" dc todos os tempos.
Sarah vai fazer espetáculos
no TUCA. acompanharia pelo
seu trio. Ela é apontada co-
mo a primeira vocalista dos
Estados Unidos, onde e clia-
mada "A Divina". iPáR. 8).

. SO HA 50 REFÉNS
(Página 4)
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«terno 14 de setembro de 1970

Goncalo Parada
foi para a. Europa

Partiu sábado às 10 lio-
ras, com destino a Europa,
o colega Goncalo Parada
Vaz, diretor do Departa-
mento dc Tolo jornalismo
da TV Tupi, Canal 4. a con-
vite do Centro dc Turismo,
órgão oficial do Governo
Português , cm colaboração
com o Ministério do Ultra-
mar e rios Transportes Ae-
reos Portugueses. Alem de
visitar Portugal Mctropoli-
tano o Ultramarino (Angola
e Moçambique), Gonçfilo Pa-
rada irá lambem a Espanha,
França, Itália o Áustria pa-
ra travar contatos com os
informativos das principais
emissoras da Europa e co-
nhecer o.s mais modernos
equipamentos.

Dr, Nelson Cayres
de Brilto

CIRURGIA GERAL
GINECOLOGIA

Rua 7 de Abril. 2IÍ0 —
13.n andar — Das 16 às IS
horas Tel. 34-1525, Res.

81-3692.
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LOTERIA ESPORTIVA
Abertura dc firma o documentos em geral. Avenida Celso
Garcia, 528 — 2.0 andar — s 211 — Edifício Aríete —

Telefone; 93-1375.
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A "Semana Pestalozzi'' promovida p
Pestalozzi de São Paulo, em homenagem ai
Johann Heinrich Pestalozz.i c em comemt
18.o aniversário, prossegui'! no sábado o p
memorai ivo com a missa cm nção do graças e adir—í.
tração do Santo Crisma aos seus alunos.

Da Igreja Paroquial do Coração de Jesus, ns corr.
dados foram recepcionados pela Fanfarm e o Coral <!*«
Alunos, na alameda Cleveland, 601. Presente o' vK
cônsul da Suiça, sr. Femand Robert, representando-:
oportunidade o cônsul suíço no Brasil, que foi recebi-
pela vice-presidente do sociedade, sra. Na.va Sampaio"'

A profa. Agatba DAngelo é a diretora da escola"um processo de recuperação tem um tempo muito vai
riado. Pnde levar dc 3 a 5 anos. "Enquanto isa,™
meninos tocam a fanfarm e cantam o hino da entídsí?"A Sociedade Pestalozzi de São Paulo recebe cor.;".
vos no próprio prédio da alameda Cleveland que |hew
cedido pelo Estado, o onde ainda está.

Naya Sampnio, vice-presidente da entidade fala i]
dinâmico trabalho do presidente Benedito Josp Carrti
para a construção da nova sede. De 15 de setembro6
1!).")2, quando foi fundaria por um grupo de pessoas ir.'.;-

deliciem
frio Pr:

lato o t:
total ri?

ressadas no problema dos excepcionais
mental, até hoje, a Sociedade Pestalozzi i
cresceu muito.

Antes eram apenas duas oficinas: arte
pintaria e mais duas salas dc aulas, para u
lunos. Agora n Sociedarie mantém três s
ca Psicológico, M salas de aula e 7 oficinas.

Mas- o seu crescimento aconteceu em função das»
cessidades da comunidade. Dois convênios foram fa-
dos: um com o INPS e outro rom as Secretarias da Ei:-
cação c Promoção Social do Estado. Através deles.i
entidade se compromete a prestar serviços a menora
encaminhados pelo Estnrlo.

Em lflG!). foram matriculados na escola da Pesialoji;
15R alunos depois de examinados pela sua Clinica Ps»
lógica, onde é feito o estudo completo tio ponto de ú'i
psicológico, social, pedagógico e neiiropsiqulatrico es
crianças e adolescentes de ambos os sexos, de inteliçe-
cia normal ou subdotados. que apresentem problema"diaprendizagem, de desenvolvimento psico-motor e de coi-
portamento.

A Clinica funciona ainda na orientação psico-ptii-
gogiros aos pais. professores.

Mas para manter o padrão de atendimento, a Safe-
dade Pestalozzi vem realizando uma serie de promoçóíl
através de suas voluntárias. Feira e Bazar do Aralil
Grupo Pacifico, Festas Juninas, Feijoadas, Jantarei 3:-
neficentes, "shows'' vão atingindo as suas finalidadesii
arrecadar fundos para que a Pestalozzi continue o ir
trabalho e possa ser construiria a sua nova sede ao ts-
reno da Vila Guilherme, doado pelo saudoso preíí::
brigadeiro Faria Lima.

Nesta arert de 8.530 metros quadrados serão erguida
pavilhões com capacidade para assistir Suo a 400 cri-

ças excepcionais. Aqui será possível construir oiojarr.f:-
tos para internos, consultórios diversos, a nova escíi
oficinas, almojcarlfado, com espaço e ainda rond õesc-
nimas de equipamento para as aulas de educação lisa
e tle psicomotricidade.

Enquanto isso, a Sociedade Pestalozzi vai coir.?>
tando o seu 13.o aniversário em meio a festa de sa
crianças e em meio a esperança de sua diretoria
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Sócios e militantes da Tradição. Família e
Prooriedade. com seus característica-, estnn-
dartes e capas rubros, marcadas pelo leão áureo,
símbolo da TFP. difundiram ontem nas prosi-
midades das principais igrejas de São Paulo, n
livro '-Frei, o Kerensky chileno", de autoria de
Fábio Vidigal Xavier da Silveira, membro dn
Conselho Nacional da TFP.

A o mesmo tempo, distribuíam em profusãoum folheto contendo a posição oficial tia TFP
ante a -vitória tle opereta", alcançada ceio
marxismo no Chile. O manifesto assinado pelnconhecido pensador e escritor Prof. Plinio Cor-
rea de Oliveira, afirma que Allende só ven
por ter recebido muitas votos de católicos ii
mios, graças a larga infiltração comunista n
Clero contra a qual pediram medidas enérgicas
a Paulo VI. cm 11)68, dois milhões de católicos
sul-americanos, entre ètes 120 mil chilenas,
Mistórico abaixo-assinado promovido pela TFP

O Prof. Plínio Corroa de Oliveira observa
que se Paulo vi tivesse tomado ns providenciascedidas no referido abaixo-assinado, não se te-
via dado o desastre que acaba de ocorrer no
Chile. Agora, à beira do abismo, uma só voz. liá
UO mundo que pode salvar tudo: ó a voz augusta
ne Paulo VI. '-será — que conclui o manifesto— ainda agora éle se manterá silencioso, onit-
undo pronunciamento oficial, claro, previdente,forte, paterno, que mesmo a beira do abismo
ainda poderá salvar tudo ê com toda a ";:-:;i
que imploramos à Providência essa palavra sal-vadora.. ,*»
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kit .ai será finalmente desencadeada hoje
i nas estações de radio e televisão de caii-

. do MDB. Os arenistas irão primeiro ao
'sfarão pregações no periodo da tarde, enquanto o MDB

A c:i«'l".'

s da ARENA

![5he"rá"o horário noturno No decorrer dos últimos três
ambas- as agremiações estiveram em enten-

"mirifos diretos, buscando acertar os últimos detalhes refe-
Sk à campanha. O senador Lino de Mattos e o prof. Lucas
Sueira Garcez tiveram alguns contatos pessoais e, pelo que

revelou ontem, conseguiram aparar pacificamente todas asíe,.n.- Resta, agora, apenas detalhes de somenos imporlan-£.f';„„ a utilização dos horários gratuitos nas estações de
j;„ i> TV cio Interior, uma vez que a homologação dos açor-

5, acertados aos bastidores depende do visto dos juizes ciei-•'¦L 
irados nas diferentes cidades do Estado. Ontem, o

nl(!orU»n tie MaltoE> EP0S enviar emissário ao encontro do
Sdente cia ARENA paulista, revelou eo repórter que o
L"or obstáculo r.o tocante aos horários gratuitos em emisso-
„¦ interioranas reside no fato de o partido não contar com
Lentos suficientes para acompanhar a programação. Isto.
ilremcntèij deverá ser resolvido hoje.

Por outro lado, enquanto o MDB realizará hoje em rede
H primeiro programa pela TV. a ARENA acertou onlem o
iio dc sua campanha de forma mais bombástica, embora
áípouco solene: ao invés de apresentar os seus candidatos'senado an publico telespectador, decidiu levar ao ar as
LraS mais eminentes de suas fileiras. Assim, o governa-"! 

Abreu Sodré e o futuro governador Laudo Natel farão
íjls pronunciamentos no programa inaugural em defesa dos
randidatos da ARENA, o mesmo acontecendo com o senador
Carvalho Pinto, " prefeito Paulo Maluf e o professor Nogueira
GarcK que, r.o mesmo programa, falarão em favor da agre-
óação revolucionaria,

r- x jr

GENÉSIO LOPES

o programa cam a presauça dos principais lideres are-
nistas começará a ser montado hoje. cm local não determi-
nado, mus somente irá ao ttr amanhã por volta das 22.-15
horas. Todos os oradores designados para falar no seu de-
senrolar — Sodré. Laudo, Maluf. CP e Garcez — destacarão
a«mensagem partidária, ao mesmo tempo em que conclama-
rão o povo a votar nos dois candidatos do partido ao Senado.

No decurso cio dia de hoje haverá um outro encontro
importante relacionado com o citado programa: o presidemte da ARENA paulista irá procurar o senador Moura An-
dracle e apelar-lhe no sentido dc qus se integre no contexto
da campanha da agremiação, propugnando por todos os
candidatos e não somente em favor daqueles que estiveram

ao seu lado na convenção. Pessoalmente, acha o sr. Garcez
que o antigo presidente do Congresso rão so recusará e já
admite sua presença no programa em rede.

RELATÓRIO
Hoje. ás tiUn horas, a Comissão Executiva da ARENA

paulista reunir-se-á, ordinariamente, para ultimar o pro-
grama relacionado com o desdobramento da campanha elei-
ioral e acertar os locais em que as quatro caravanas dc can-
didatos da agremiação se encontrarão para realizar concen-
tração conjunta. Como se recorda, há mais de mês atrás,
o sr. Nogueira Garcez anunciou que a campanha eleitoral
arénista seria realizada em quatro frentes: uma comandada
pelo governador Abreu Sodré. outra pelo futuro governadorLaudo Natrl o as duas restantes pelos dois candidatos a se-
nador. Este projeto foi submetido á direção partidária o
mereceu aprovação imediata, principalmente porque o seu
objetivo fundamental, conforme se ressaltou na ocasião, era
atingir a todas <is localidades do Estado, oferecendo ao povo
o ensejo de conhecer "ma;s a fundo a mensagem arénista";

Gamo decorrência pratica, a Executiva Regional formalizou
pedido aos dois governadores (atual c futuro) e aos dois
candidatos ao Senado que providenciassem imediatamente
seus roteiros de viagens, de modo que "as eventuais coinci-
dencias fossem corrigidas".

Ontem o ex-governador salientou que nada foi modifi-
cario no programa original, enquanto ratificava o projeto de
promover -concentrações gigantescas" nas chamadas capi-
tais de regiões.

OPOSIÇÃO
Os lideres cmedebistas retornaram eufóricos de Campi-

nas, onde realizaram na ultima sexta-feira o primeiro comi-
cio da nova serie programadas para o Interior do Estado.
A despeito de estranhar a ausências de representantes da
imprensa da Capital e da própria localidade, o presidente
do MDB destacou que os "campineiros compareceram em
massa ao comício e aplaudiram com entusiasmo as teses de-
tendidas no palanque".— Se os nossos futuros comícios — sublinha o sr. Lino
de Mattos — se realizarem rom o mesmo calor e entusiasmo,
não teremos nenhuma duvida de que nos converteremos em
maioria na Câmara Federal e na Assembléia Legislativa.
O comparecimento transcedeu as expectativas mais otimis-
tas". Ontem, os oposicionistas, tendo a frente os dois can-
didatos ao Senado, promoveram concentração em Moji-
Mirim e o curso da semana que hoje se inicia pretendem
realizar algumas reuniões informais com diferentes catego-
rias profissionais.

Para acertar mais alguns detalhes sobre o aproveitamen-
Io dos horários gratuitos no radio c televisão, a Executiva
Regional rio MDB estará reunida na manhã de hoje. A
novidade será a presença dos deputados Oscar Pedroso Hor-
Ui e Aurélio Campos.

Zingg
sobre

entrega monogra'
o Jardim da Saúde

O secretário da Educação e
Cultura, sr. Paulo Zingg, fez en-
trega, á comunidade do Jardim da
Saúde, de exemplares de inc.Tr
grafia de autoria da escritora Al»
chia Ferreira Jorge, contendo a
história e o desenvolvimento da-
quêle bairro paulistano. A sole-
nidade realizou-se no Pi do Jar-
dim da Saúde, na praça João Ro-
drigues, com a presença da auto-
i-a e do diretor do Departamento
de Cultura d:i pasta da Educação,
escritor Raimundo de Menezes.
Na oportunidade a autora conce-
deu autógrafos aos interessados,
tendo o titular da Educação, na
oportunidade, ressaltado o sentido
cultura] das monografias editadas
pela Prefeitura, relativas à histó-
ria dos bairros de São Paulo.

IMÓVEIS MÜMDSIS
CALHEIRA. LT© A,

Rua Santa Tereza, 20 - 12.° andar
(Edifício W. Mendes Caldeira)

Esto à disposição dos clientes e amigos no setor
imobiliário de São Paulo.
TELEFONE: 34-4228

COMPRA — VENDA — CORRETAGEM
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VALCÂNT
iíO CONJ TO RESID

0 Ministro Cc ta Cavalcanti, do In-
ir. inaugurou sábado á tarde, o Conjun-

U Residencial Presidente Castelo Branco,
jiüruiclo pela A sociação Paulistana de
topeietivas, oni Convênio com o Banco
.'acionai de Habitação, na rua Jorge Corbi-
ir, no Jabaquara,

0 senhor Mario Trindade, presidente
i Banco Naciona! cie Habitação, não cho-
U a'tempo, para o i Io inaugural, cm vir-
láedomatl íempD que impediu seu dosem-
trque no Aeroporto cie Congonhas.

Ò Ministro, após tuna rápida visita aos
parlamentos, procedeu ao plantio de Ipês-
im, na praça fronteiriça e deseerrou a
lata inaugural. Em seguida, talaram os se-
fcjres, Elias Corrêa de Camargo, superin-
aiienie riu INOCOP e Geraldo Souza Pe-
«a, repreicntants dss cooperativas,

Costa Cavalcanti, elogiou o empreendi-
mento das Cooperativas como a "melhor
maneira para se alcançar objetivos dessa
natureza, ressaltando o trabalho qüc vem
sendo desenvolvido pelo BNH. Em todo o
Brasil, disse, estamos agora com aproxi-
madamente 700 mil unidades já construídas,
Mum trabalho recorde de apenas cinco anos.

O conjunto inaugurado, foi construído
pela associação das cooperativas Gctulio'/argas, Paulistana, Tibiriçá, União Sindi-cal, Contabilistas, Progresso. Prestas Maia
o nossui um total cie 3G4 apartamentos, cüvi-
didos em quatro por andar. O preço idas
mensalidades, vai desde !)2 a 208 cruzeiros;,
financiado em 20 anos. Embora somente
agora inaugurado, noventa e cinco Cami-
lias já residem no local.

perános
¦gre

iniciam seu
sso em Brasília

Instala-se hoje, em Brasília, o IV Congresso Nacional
fe Trabalhadores na Industria.

0 eonelave, que reunirá cerca de 1.200 delegados, pro-
tfdentcs de todo o Brasil em sua maioria eleitos cm
assembléias gerais de seus sindicatos, prolongará seus tra-
falhos ato o dia 21 do corrente. As delegações agrupam
ü diferentes categorias profissionais dos trabalhadores na
industria, destacando-se, porém, as de metalúrgicos, tex-
tfls e trabalhadores nas industrias químicas c farmaceu-
itas, cujos complexos industriais so localizam, principal-
«ente, em São Paulo, Minas Gerais, Guanabara e Estado
to Rio. A delegação mais numerosa 6 a do Estado de São
Paio. E dentro dela, pela sua representatividade, a da
ipital e São Bernardo do Campo, está em face dos dele-

lírios operários das industrias automobilísticas. A delega-
fio paulista embarcou, na manhã de ontem, de ônibus.
As despesas foram calculadas em cerca de um milhão de
cruzeiros, incluindo-se hospedagem e alimentação para os
'¦'00 delegados, durante sete dias.

PRESIDENTE IRA' AO CONGRESSO
Informações colhidas pela reportagem junto à delega-

M da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indus-
»a,nesta Capital (a CNTI é quem convocou o Congresso),
Melam que o presidente da Republica general Mediei,Kara presente à solenidade de abertura. Far-se-á acom-
Mar pelo ministro do Trabalho, Júlio Barata.

TESTES" temário que servirá de base para as discussões dotjngresso já vem sendo debatido em congressos regionais,como os de metalúrgicos de São Carlos e da Bahia. Inclui
pestoes da maior importância para os trabalhadores, taiscomo. política salarial, custo de vida, previdência social,
questões sindicais e melhoria da Justiça do Trabalho.

( MTC: REAJUSTE NO TSTFor sete votos a seis, decidiu o plenário do Tribunalwperior do Trabalho oficiar á Prefeitura da Capital soli-titando-lhe minucioso estudo sobre o rcajustamento dc«luas. Servirá dc base para a decisão final daquela Cortee Justiça sobre a concessão ou não de mais quatro por«nterde aumento .salarial cm favor dos trabalhadores da

Como sé recorda, o Tribunal Regional do Trabalhe,«i oao Paulo, concedeu a majoração salarial de 24',;, sô-
J* 

a data-base aos empregados da CMTC. Entretanto, opresidente do Superior Tribunal do Trabalho acolhendo,"' 
j1 

''' recurso da concessionária, suspendeu o paga-«Mio de 4 dos 24 por cento daquele reajuste. E' essaMa qije agora será dirimida pelo Superior Tribunal dolallio. reunidos todos os seus membros, já que da
,, 

° d<! Presidente do TST recorreram os trabalhado--. através de seus sindicatos de classe.JUIZES DO TRABALHO ENCONTRAM-SE
Onh i iílie'0, nu sábado, em Franca, o Primeiro En-
jVfY i Juizes das Juntas de Conciliação c Julgamento"««tados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso.
Muni-''T1"''"' foi instalado no Salão Nobre da Câmara
MeS (l'' Franca> nn período da tarde em solenidade
Lií.1 • pi''" Presidente do Tribunal Regional do Tra-™-°. Juiz Homero Diniz Gonçalves.
c... . ° P;"'tf' das solenidades, foram inauguradas as'«instalações da Justiça do Trabalho, em Franca.
Direito r %ílnZ0 tcsK- apresentadas por especialistas em
PnJ„, trabalho, serg0 discutidas no decorrer do

OBTENHA
IMPOSTO DE

CRO DO SEU
RENDA

»o investir em Incentivos Fiscais nas áreas da
Sucle,le- Su:'ep?, Surjam e Embratur, lembre-

• ei» 5 anos "muita água passa debaixo da
e I escolha realmente um bom projeto.

CONSULTE UM ESPECIALISTA

INVESTCAP SA.
COSBEIOR» DE C*MB10I VJUCBES MOBliMIOS

COMHECiMENTO E TÉCNICA EM
INVESTIMENTO DE CAPITAIS

PRAÇA ANTÔNIO PRADO, 33 - 5.o ANDAR
F0NES: 36-4448, 32-5221, 35-7315

*

O ministro das Comunicações, Higino
Corselti, estará cm São Paulo, hoje, para
pronunciar conferência no Instituto de En-
genharia, inaugurando a "I Semana das Te-
iecomunicações".

A Semana se propõe a promover uma
série de palestras sobre comunicação tele-
fonica, telegratica — tanto locais como de
media o longa distancia — e correios. Para-
lelaménte, será desenvolvido um vasto pro-
grama de visitas a industrias o entidades
relacionadas com telecomunicações.

PROGRAMA

E' o seguinte, o programa da ''I Soma-
na sobre Telecomunicações", a ser clesen-
volvido de hoje a 18 próximo: Hoje: inau-
guração .s 18h30, com a presença cio tninis-
tro Higino Corsetti. Amanhã: 18h30, pales-
tra do engenheiro Ovidio C. M. Barrada, su-
perintendente da Região-Sul da Embratcl.
Quarta-feira: palestra do coronel Arolrio

Corrêa de Matos, presidente da E.T.C. —
Empresa de Correios e Telégrafos, Também,
no mesmo dia. falará o engenheiro indicado
pula Associação Brasileira da Industria Elé-
t rica e Eletrônica — AP1NEE, sobre o in-
dustria de materiais e equipamentos para
telecomunicações. Quinta-feira: 18h30, pa-
lestra do engenheiro Uelson Siffert. diretor
de operações da C.T.B. — Companhia Te-
lefonica Brasileira,

Todos os encontros serão realizados no
Instituto de Engenharia, no viaduto Dona
Paulina, 80, 8.o andar. As palestras serão
dirigidas por um coordenador de debates e
as perguntas, feitas por escrito, serão res-
pondidas, somente, se pertinentes ao tema
em questão, Ainda, durante a semana, se-
rão programadas visitas ao Centro de Estu-
rios de Ensino Tecnológico, a« laboratório
rie eletrônica da Escola Politécnica da USP.
a fabrica de material e equipamentos usados
em telecomunicações, e a varias outras en-
tidades afins.

Escolha o modelo de sua preferência.
Leve-o para casa e grave bem isso:

Na Eletro sempre surge a melhor oportunidade
para você comprar o que quer.
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A maioria absoluta dos reféns que
estavam em poder da FPLP foram

Eiberlados. Teme-se, entretanto,

lrp.'Bi'|B'lll%
8««i <h

llMflUElDflC
;

AMA. 13 ÍUPI1 — Depois da destruição dos três
aviões que estavam em seu peder numa pista no desertei
jordaniano e depois de colocar em liberdade 374 dns 414
pessoas que estavam a bordo dns aparelhos seqüestrados
o.s guerrilheiros palestinos suspenderam as negociações
para a libertação dos 40 reféns restantes.

Um porta-voz da frente popular ele libertação cia pa-
lestina iFPLPi declarou que o.s 40 reféns que restam são
considerados "prisioneiros do guerra".

Acrescentou que os mesmos serão retidos indefinida-'mente, ate que sejam cumpridas as exigências da FPLP:
a entrega de sele guerrilheiros árabes presos na Europa
Ocidental, e de um numero não especificado de outros guer-
rilheiros que eslão em prisões dc Israel.

Embora o porta-voz da FPLP 'dissesse 
que ns re-

íétis eram 40, um informante da embaixada norte-ameri-
cana afirmou que seriam 57 os prisioneiros.

Acrescentou que destes 57, são 34 passageiros c cinco
tripulantes do avião da TWA — cinco passageiros o três
tripulantes do DC-8 da Swissair — c dez passageiros e
3 tripulantes do VC-10 da BOAC.

Por outro lado, a fonte da FLFL disse que o.s "pri-

o paradeiro rios "reféns",
¦-ni ônibus- eicqltadç e.esd:

a 70 quilômetros, Dc Amã.

mas o.s
a i ista

:egu!ram

sioneiros de guerra" eram cidadãos norte-americanos, is- l
raciensqs, britânicos, suíços c alemães ocidentais, "haven- ,
do apenas umas cinco mulheres" que pertencem ao exér-
cito israelense.

Nn lói i-avcbclo
ritíios f:iam trazidos
dc Dawsen até Amã.
¦ ni diferentes aparelhos ate a ilha cie Chipre, no Medi-
térmico, do onde iriam para seus poises.

ALEMÃES SERÃO LIBERTADOS
AMA, 13 i.AFPi — S"is passageiros alemães, ds 40

reféns ainda era poder da Pr?nte Popular cie Libertarão ca
Palestina, serão lio:rt?.dos hoje a partir das 11,30 heras
GMT p cpresorflad.es à imprensa cm Amã, anunciou a
FPLP.

Um psrta-vcz da organização extremista palestina in-
formou eiiio es a medida corresponda a garantias obtidas
pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha sobre a liber-
tação cio;- palestino? detidos na Alemanha Federal.

O porla-vc-/. da FPLP não deu nenhuma informação
sobre a serte c,ue se reserva aos outros reféns,

m

PAULO VI FEZ
ENÉRGICA CRITICA

AOS SEQUESTROS
DE AVIÕES. PARA

S.S. TRATA-SE
DE EXTORSÃO
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" ENTIDADE FINANCEIRA PARA AOU,S,ÇÃO DL CO tAS DL FUNDOS DC INCENTIVO F.SCAL DC QUE TRATA ^nETO-LC^ 
^S

01
OIVocê estará, assim, aplicando no Fundo

de Investimento Finasa-157, o querepresenta segurança e rentabilidade,
Você terá lucros, o que lhe proporcionarámotivo para mais aplicações, E assim
por diante. Para sua facilidade, dirija-se a
qualquar agência dos seguintes bancos:
Banco Mercantil de São Paulo S.A.,
Banco Nacional do Comércio de São
Paulo S.A., Banco Noroeste do Estado de

São Paulo S.A., Banco Boavista S.A.,
Banco Novo Mundo S.A. e
Banco Comercial do Paraná S.A.

r? BANCO FINASA
1 DE INVESTIMENTO S.A.

Rua Conselheiro Crispiniano, 317 - Sáo Paulo
Av. Rio Branco, 123 - Gr. 611 - °:o de Janeiro

HOLANDESES LIVRES

AMA. 13 íAFP.) A Frente Popu'ar de Libertação da
FaVstiníi '~í-s e-m tjbevriude rouco depois rin meio-dia dois
c'diidiTrri i-0'imcic1 -s. e-ite içiiraw i e:i re ns 40 reféns que
rinciit csíão cm seu poder, anunciaram hoje nn Amã.

REPRESÁLIAS DE ISRAEL
'JERUSALÉM, 13 (UPH O gabinete israelense esteve

reunido hoje durante cinco horas para examinar o problc-
ma dos reié.us em coder r'os guerrilheiros palestinos na
Jordânia, ao nrsmo tempo eni que ns autoridades milita-
rrs confirmavam ouc centenas dr? árabes foram detidos este
fim dc semana, orovavrniente em operações de rcnresália,
em território ocupado du Jordânia c na faixa rir Gaaa.

O porta-voz cio governo, Michael Arnon, foi muito la-
cónie-o no que se refere a longa reunião do gabinete, limi-
tando-se a dizer ciuc além de examinar diversos assuntos
dc ordem interna se1 falou da próxima visita do primeiro-
ministro Goleia Meir aeis Estados Unidos o de "questões de

defesa".

AS FORCAS QUE APOIAM
HUSSEIN TAMBÉM ESTÁ

DIVIDIDAS. HÁ OS
CONTEMPORIZADORES E

OS RADICAIS.

BEIRUTE, 13 AFPl - O.s
comandes palestinos conti-
huavam ho;c ocupando a ci-
dade velha de Amã. enquan-
to os beduinos e as tropas
reais continuavam nas altu-
ras que o dominam, revela-
ram aqui. esta manhã, via-
jantes procedentes da capital
hacliemita.

Estes acrescentaram que
Amã vivia, há 40 horas cm
um estado c!" calma precária
enquanto se continuava ma-
niíestándo o agitação no res-
tu ria Jordânia, cspecialmen-
te em Irbld, Maan c Karak,
onde se registraram refregas.

Nada foi solucionado ain-
da, segundo os observadores,
no plano político, nem entre
a resistência palestina o ns
autoridades. nem entre a.s
diversas organizações de re-
sistencia, nem, muito menos,
nos meios dirigentes jorda-
íVinnos.

A maior confusão impera
por todo lugar ainda que os
recentes desvios de aviões
tenham imposto, sem duvi-
das, uma pausa nos confron-
tos. Todo mundo temia o

reinicio dos combatas.
Entre a Resistência Pales-

Una e a:: autoridades se in-
terrompeu iodo diálogo.

O Comi'ó Central da Re-
sistencia Palestina (CCRP)
publicou a alguns dias. selo
exigências, quo. se houves-
sem sido aesitas pelo Rei
Hussein, teriam provocado,
cm brevb prazo, o desapa'-e-
cimento da Monrrquia lia-
chemita.

O CCPR não ob'.ove res-
posta ao seu documento, e
desde então, a situação .-;c
encontra bloqueada.

Os peritos políticos oci-
dentais se perguntavam, em
tais condições, se o rei HllS-
sein e ei lider palestino
Yasser Arafat se unirão con-
tra os extremistas ds ambas
as facções. ínterrogava-sa
também se já não é demasia-
rio tarde para tal coinciden-
cia.

Entre as organizações ria
resistência se evidenciou tra-
Ricamente o desacordo, de-
pois de terem sido dinamita-
rins os aviões que os coman-
dos palestinos desviaram nt

F3 
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30 itiilliões de dólares
OSÀKA/13 (UPI) — A Feira Mundial dc Osaka,

a "Expo-70", foi encerrada hoje depois dc ficar seis
meses aberta ao publico.

O primeiro-ministro Eisaku Sato e o príncipe
herdeiro Akihito e sua esposa, a princesa Michiko,
participaram das cerimonias de encerramento, para as
quais foram convidadas nove mil pessoas, além de
milhares de outros visitantes.

A cerimonia réalizòu-sc lia praça rios festivais,
no centro dos terrenos dc 1330 hectares da Exposição
Internacional.

Sato declarou-se "convencido de que esta Feira,
embora apresentasse características asiáticas, como a
primeira exposição mundial realizada na Ásia. serviu
plenamente como local de diálogos universais".

Essa foi a Feira dc maior sucesso em lodo o inun-
do. com o lucro de quase 30 milhões de dólares, c
com a presença dc 64,5 milhões dc visitantes.

Policia já guarnece
R1\ êr% ¦T>
l.i c-l '¦ h tKos aviões america

NOVA YORK, 13 (AFPl - Os xerifes do ar. que segundoa decisão do presidente Nixon estarão desde agora nos veioscomerciais norte-americanos, começaram a prestar serviçoontem, sábado.
Segundo indicações não confirmadas, esses novos po-liciais do céu entraram em ação cm duas companhias nor-te-amcrlcíUias u bordo de aviões que decolaram do acro-porto Kennedy de Nova York.
Uma das companhias foi a TWA e a outra a PanamáUm porta-voz da primeira disse ontem: "a ação -orne-

çou esta manhã mus não direi cm que aviões por razõesobvias .
Transcendeu, todavia, que se tratava cie vôos com des-tmo a Roma e a Paris.

pela sorte de 50 deles que foram
declarados "prisioneiros de

guerra".

IUDEI1S SEQÜESTRARAM

LONDRES 13 (UPI1 — Um grupo ry.n ,\:
O ,-m nome dn "Iiig-.i rir- Defesa Judiu" •;< im
ivdrugp.dn tor scqúrstrafb tròs membros eio Mòv
icst.no "Al Fulaii'

No entanto a Liga desmentiu oficialmente t
ligação com u fato.

Telefonemas ar.ònimcs a imprensa britânica
dc manhã one o grupe irá deter os membros
ecina reféns até one indo-; es passageiros dos avi
tvndos pelos guerrilheiros sejam libertados.

!'ÃSB:\GKTROS PROTESTAM

• : UíiiCK (Sstiica). 13 (AP?) Números!
gr.n zaram hoje no aeroporto de Zurich a priiv.ei
trção do massa "onü-a a -,'.'r;it:-ria aérea

Protestando contra.h insegurança -ins trai
internacionais, os viajantes esperaram o inoniov
o avião portando cartazes qtir diziam: "Protcç
jr-ssageiros".

f& 
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domingo c na segunda-íei-
"a última e na retenção pela
Frente Popular de Liberta-
cão da Pe lestina de 40 rc-
íéns.

IRAQUE DESAPROVA
O lracue, que havia apoia-

do a FPLP e ajudado aos co-
mandos neste quando ater-
rissaram os aviões desviado.-,
desaprovou ultimamente as
posições extremistas do dr.
H?bachc.

O- sírios continuavam ado-
íando uma atitude reservada,
enquanto que os demais pai-
ses árabes se limitavam a pu-
blicar as informações das
agencias de imprensa, sem co-
mentá-las.

Xinguem ousa tomar par-
tido em uma crise que ainca-
ça arrastai a todo o Oriente

Médio pi ¦ :. ¦¦¦
ções, mas '...¦,¦.
sabe como re olvesr ;
cão.

DIVEÍÍGEXCIAS
\0 PALÁCIO

No seio cio palácio
do governei existem ;::
divergências, sabe-se
pouco dei ou? aconíe
terno do roi Hussein,:
pouca.- fnrmaçõci (
filtram indicam qu» o
nino se cpciiiitra »>•
pelos mcdc-raelcs e pe!
tremistas do governo

O primo c!o monarca,
ral Zcid Ben Chaker.
grupo rio oficiais, supe
continuavam insistind
obter a orc't
rcr" as organizações t
nas.
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CAS. i UPI i Ma' (ie h

i239,6 milhões de cruzeiros) en:
anualni: "to no Brasil através cio contr
segundo afirma iio.ie Celestino Armas, |
ciaçãa Venezuelana de Engenheiros dc

Diz Armas oue na região diamanti
no Estado bolívar, as cifras oficiais ci'
cie 100 milhões de bolívares '93.2 milhõe
: no, mas os temicos estimam que a pi-ICO milhões cie bolívares (372 H milhões

Calcula-se o contrabando de riiama;
ci" bolivarís (23S.6 milhões dc cruzeiros

.r.te ca,

tio Oiii"
Itlll PtM

o real !<
-ruzeiroi

Mna iihprffjfiffp
S3,tfS'I Su S l-ff^llli-l*tipu<9 'U !¦ trftllivl

MOSCOU. 13 (UPI) — O escritor, sovi rifri»
niel concluiu sua condenação ric cinco anos
publicar obras consideradas lesivas ao Esís
c encontrava-se hoje confinado na cidade- ele Kaluga, e.
quanto sua mulher continua delicia na Sibcni

Amigos do escritor disseram em Mosci ie cf,.'f
ontem da prisão de Vladimir, a uns 150 quitou»'16
este rie Moscou ,: dirigiu-se iniediatamcnlc a K™?^.':
de deverá residir por ordem do governo Daniel teiia^
tri aos seu.; simigos que estava catisadi:
descansar um tempo.

AMA, 1.1 (AFPl — A vida dos releu
CGiitram na .Jordânia, não cone nenhu
hoje em unia entrevista à imprensa o po ta-vo.:
Popular de Libertação da Palestina iFPLP-

Este prcci-ou que o numere de retéu;
da FPLP, é de cinqüenta entre passageired.-s três aviões desviados na semana ',)¦"•"

m^ ^ts^1 <rP^!"^"^"^IDv H& 1?3bym^"W~^í f" ¦

Aqui
vados c
doI.E
rarjuara
insciiçã
16001 -
16010 -
16022-
16070-
16117 -
16140 -
16145 -
10186 -
10447-
16455-
16461.
16475-
16500 -
16532 -
16542 .
16561) -
1658-1 -
16594 -
16756 .
16767 -
16863-
16915 -

17931 ¦
17036 ,
17044.
17160
17252
17326 ¦
17331.
17360
17406
17415
17517 ,
17548
17552
!768.i
1773:! .
17761
17786 •
«802 •
17950 .
17959 •
18102 .
18141 •
18335 •
18373 ¦
18611 •
18663 .
18709 •

18986
19001 ¦
19014
19018
19023
9066
9116

19158

janhem dinheiro, nas horas vagas, vendendo assinalu-
ras de jornal para as classes Ã e B. Oferecemos curso
de psicologia de vendas e rei ações humanas. Ótimas con-
dições de ganho.

Inscrições no
SPÉOV
Avenida Ipiranga, 879 - 4.° andar - Coniunio fi

«22a -

1845- .
«555 -
19631 .

SS3» -
2004!) .
20187 .
§44 .
23?5-20292 -
20330 .
20386 .
S*! -
2056^ -
Sf' -

«057^ .

fWio.

S!9'-
Í10C7.
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vãmente,
ijadinho
ro Preto,

rdade ?
i orinieira informação tinha sido veiculada na tarde de

Creá-íèira por umii rádio carioca, através de um despacho
'S J' C'-'lu !«u,"izcintc: "El11 Chapada, município de Ouro
p!i-o iot descoberta a estátua de Nossa Senhora das Dòrcs.
Silóida-pelo Alcijadinho. A obra foi avaliada em 50 mil
cruzeiros
€ r
lidio,

Em seguida, a infoi-mação foi dada polo jornal
(ie Iclevisáo do mesmo grupo a que pertence a

Va manhã dc quarla-fcira, uma rádio de Belo Horizonte
foetia a notícia, dizendo o presumível montante de uma ava-:.cj'o 

e ate a< dimensões da imagem. E o povo, inclusive
,-moradores do lugarejo dc Chapada, não sabia de nada
¦êrca da "riC5cob;Ttd". Mas, como a noticia tinha surgido,
üitã gente passou a acreditar sem ver, porque "se a rádio deu
porque c".

Nesse mesmo dia, o sorridente prefeito de Ouro Preto,
àiíval Alves cc Camargo, que tratava com correligionários
ioueslões eleitorais do próximo novembro, afii-mava taxa-
vãmente qüc n.i > sabia do nada, também. Entretanto, éle
•«'cia deixar-se c iivcneer polo boato que cercava a cida-
j'f dc todas rs suas respostas negativas, restava sempre
ja ponta dc duvido.

Diante (ia inürrogação, o prefeito só fazia comunicar-se,
ao; olhos, com uma repórter de turismo de Belo Horizonte,

ilicy Diniz Ferreira, que estava na cidade há três dias e
je"não sabia de nada". E só via uma solução: procurar

ir Inácio, o melhor restaurador de Minas Gerais e eonside-
dó por todos, apesar de autodidata, mas poliglota, o único
se poderia resolver o problema. Porque, como funciona-
jextremamente capacitado do Departamento do Patrimônio
istõrico e Artístico Nacional, Jair é que pode dar a pri-
irá palavra básica sobre atribuição de obras a Aleijadi-
je quem, portanto, tem que saber das coisas, em pri-

:eira mão.

Mas Jair, diziam seus companheiros de trabalho, estava
3 Passagem, uma vila entre Ouro Preto e Máriana, cuidan-
ias restauração de peças da igreja do lugar. Depois dele,
! mesmo o pároco de Chapada, o lugar da noticia, porque
ilz Alves.Quirino, uni dos zeladores dessa igreja, sabia ape-

i de uma pequena Nessa Senhora das Dores, descoberta
í tempos.

Padre Barroso, o pároco de Chupada, estava dando uma
lia, com '.-licbs'' e fotos, de Educação Moral e Civica, num
jaslo de Ouro Preto. Fala rápida, homem apressado, ele
íto duas historias para contar. A primeira, a da desço-
fita da Imagem de Santana, a padroeira do lugar, referen-
Ijapor Jair Inácio (era uma imagem recoberta por diversas
¦nados (ie pintura, feitas pelos próprios camponeses, talvez
ú a intenção de preservá-la. Retiradas as camadas, em
158, pnr Jair. verificou-se a característica da obra de Alei-
iiáo, correspondente ã primeira fase do mestre, a mais
•imitiva, uma criação de 17(il ou 17G2. Atribuída à peça
i recebeu aprovação aíO e'c Lúcio Costa e Rodrigo de Melo
rar.co. A imagem tie Santana continuou em Chapada, na

fcr.ii'.

raraquara:

provadas em Ciências
Aqui os candidatos apro-
dos em Ciência Glnasial
lI.E, São Bento de Ara-
quara, com números de
scrição de 16.001 a 25.000.
901 - 1G003 • 1C005 - 16006
010. 16912 - 16013 - 16020
S- 16024 - 10026 - 16039
K0« 16070 - 11Í080 - 16097
lli- 16135 - 16137 - 16139
140- 16141 - 16142 - 16143
145- 16148 . llillil - 16178
136. 16187 - 161611 - 16446
4fl« 16448 . 1644!) - 16452
Sã- 16456 - 16458 - 15469
461. 16465 - 16467 - 16472
í"5. 16476 - 16478 - 16490
300.16514 - 16528 . 16530
õ32 -16533 - 16538 - 16540
342. 16555 - 16557 - 16563
)63- 1657(1 - 16577 - 16578
5M. 16581) - 16591 - 16593
354 ¦ 16508 - 16677 - 16755
88. 16758 - 15750 - 16762
ií( • 16708 - 161145 - 16856
'363- 16805 - 1611711 - 16911
315-16917 - 16935 - 1693Í5
W - 16955 - 16975 - 16978
» • 17026 - 17028 - 17029
'931 - 17032 - 17034 . 17035
«6. 17037 - 17040 - 17041
|M». 17136 - 17142 - 17159
W ¦ 17190 - 17194 - 17251
f2 • 17257 - 17298 . 17299
M- 17327 - 17323 - 17330

JMl • 17332 - 17351 - ,17354
[M- 17378 • 17402 - 17404
*• 17407 - 17412 . 17413
!J5. 17418- 17434 - 17516»}' - 17518 - 17520 - 17547
í«. 17549 - 17550 - 17551
;»r • 17027 - 17632 . 17634*"¦ 17795 - 17706 - 17709
i!«- 17737 - 17746 - 17752
U»1 • 17703 - 17765 - 17769
W - 17787 - mau . 17795

17303 - 17818 - 1782Ü
2™ • 17951 - 17053 - 17957
f. 

"7962- 18059 - 18101
B. • 18103 - 18115 - 18132

! • 18H4 - 18145 - 18146* " «338 - 18339 - 18348
: * • 8506 - 13518 - 18601
j 

• 8627 - 18038 - 18657• 880 - 18683 - 18706W• 22- 18733 - 18741
g 

" 00- 18815 - 18816
H • 3333 - 1R846 - 18847

r • 2 - 18933 - 18937' 40 - Hffl83 - 18984
S0OÍ 

' 
S7 

¦ Vm - 18905
25 • 03 - 19010 - 19012

il-119- 10020- 10022
S 902o - 19055 - 19059¦±•87- [gogó. lg093»- ffiMSit?- 19„153

3M , !'' " 102^ - 19273«S" S ' I9306 - lfl3«
«52 í 

¦ mm - 13439
35 5 

- 1!,4;,G " 19544
| 

' * - 18587 - 19610« -S' ^^ ,!'692
,.-.: 13720 - 17931 - 19TJ9
S:&- 13800- 1982

355 . 
" 89« - 19953

W»9 . S 
" 19<J1I> " 19992

«BO.SS- 20021 - 20025

l(»37 • 3SS " 20098 20,!,°
!0244 . fi 

" 2<SW 20238
!«'5 • & 

" 2„0258 20261
•0292 S 

- 20-17 20230
^0.2033? 

' 2°318 -0320

21180 - 21181 - 21188 - 21189
21190 - 21191 • 21196 - 21199
21202 - 21207 - 21208 - 21209
21210 - 21211 - 21214 - 21456
21469 - 21477 - 21513 - 21523
21535 - 21538 - 21542 - 21550
21551 - 21553 - 21556 - 21574
21585 - 21592 - 21600 - 21613
21615 - 21617 - 21620 - 21621
21622 - 21623 - 21631 - 21645
21656 - 21674 - 21676 • 21677
21680 - 21681 - 21697 . 21699
21701 - 21702 - 21704 - 21705
21709 - 21728 - 21729 - 21730
21767 - 21809 - 21908 - 21911
21921 - 21928 - 21955 - 21958
21960 - 21961 - 21962 - 21963
21967 - 22055 - 22057 - 22061
22064 - 22066 - 22067 - 22069
22106 - 22111 - 22125 - 22136
22152 - 22167 - 22168 - 22177
22186 - 22187 - 22188 - 22193
22198 - 22208 - 22213 - 22250
22263 - 22272 - 22301 • 22336
22346 - 22355 - 22361 - 22403
22408 - 22412 - 22454 • 22550
22557 - 22558 - 22586 - 22588
22617 - 22620 - 22632 - 22648
22653 - 22659 - 22661 . 22695
22781 - 22783 - 22792 - 22800
22881 - 22919 - 22974 - 23029
23095 - 23096 - 23104 - 23111
23117 - 23118 - 23154 - 23163
23170 - 23178 - 23242 - 23254
23258 - 23260 - 23267 . 23268
23274 - 23280 - 23282 • 23284
23288 - 23290 - 23292 - 23293
23295 - 23290 - 23301 - 23303
23304 - 23310 - 23312 - 23313
23314 - 23316 - 23325 - 23759
23770 - 23772 - 23777 - 23779
23780 - 23783 - 23786 - 23791
23798 - 23800 - 23807 - 23874
23889 - 23893 - 23906 - 23926
23947 - 23954 - 23961 - 23962
23063 - 23964 - 23967 - 23968
23969 - 23970 - 23973 - 24304
24314 - 24373 - 24448 - 24451
24453 - 24454 - 24456 - 24462
24466 - 24469 - 24471 - 24514
24520 - 24528 - 24555 - 24557
24558 - 24560 - 24575 - 24581
24587 - 24589 - 24593 - 24599
24601 - 24603 - 24604 - 24605
24606 - 24607 - 24608 - 24611
24615 - 24616 - 24618 - 24620
24622 - 24624 - 24626 - 24628
24629 - 24631 - 24637 - 24641
24612 - 24645 - 24653 - 24655
24658 - 24659 - 24662 - 24663
24667 - 24674 - 24675 - 24683
21688 - 24690 - 24692 - 24694
24695 - 24696 - 24697 - 24698
24701 - 24702 - 24704 - 24705
24706 - 24707 - 24708 - 24709
24710 - 24711 - 24712 - 24713
24714 - 24716 - 24717 - 24719
24720 - 24721 - 24722 - 24726
24728 - 24731 - 24732.- 24733
24737 - 24738 - 24739 - 24741
24743 - 24745 - 24746 - 24749
24750 - 24751 - 24755 - 24757
24758 - 24760 - 24761 - 24762
24763 - 24764 - 24767 - 24769
24771 - 25374 - 25377 - 25378
25379 - 25380 - 25381 - 25382
25383 - 25384 - 25385 - 25386
25387 - 25389 - 25390 - 25391
25392 - 25393 - 25394 - 25395
25397 - 25400 - 25401 - 25402
25403 - 25404 - 25406 - 25407
25408 - 25409 - 25410 - 25411
25412 - 25413.

203€6 - smm 
' MM - 2038-.

SR S - 20-136 - 20440M" - 20448 - 20449
'-ii

m . ,t?' " '!m* - 20568
!í>:-; • • S 

¦ 20511 - 20594
J0865 . S • 2n'153 " 20660
«SJl.ffl- 20(;'i8 - 20671
&> ¦ R " S214 - 2n7,s!«94. 25?S " 20738 . 20791
03'9 ¦ SSm 

" 
£m ¦ 20814

S* •«¦* SP48 - 20847

«81. S9, 
-20300 -20901

Í1067 J?9* " 2K)52 - 21062-1108 . 20170 . 21179

JORNAL DE
DOMINGO

VIDA DE ARTISTAS
HORÓSCOPO
RESENHA DA SEMANA
CINEMA
LITERATURA
PALAVRAS CRUZADAS

(Todos os domingos no

Diário de S. Paulo)

PRÉ-BSEMÂ OBRA

A segunda história contada ;jc1o padre Barroso e também
repetida pelo restanrarior Jpir fnácin, é realmente a de uma
Nossa Senhora das Dores, ,7air, 33 anos. um negro baixo, ao
contrário do padre, do fala mansa, três fi'hos e um encirc-n-
ciado, responsável pelo 3.n Distrito (Minas e Goiás) do "Pa-
trimonio", já tinha voltado rie Passagem (lá, ó!? restaura um
painel de autoria desconhecida, em Caetcs, êle restaura a
Igreja de Nossa Senhora do Rosário e cm Curo Preto traba-
lha na restauração da Igreja de São Francisco de Assis,
toda completa de obr.s de Alcijadinho). Êle íoi encontrado
cm sua casa.

A .imagem dc Nt s.-a Senhora das Dores de Aleijadi-
nho foi esculpida mai.s ou menos om 1794, época em que éle
fez o frontal da Igrela rie São Francisco de Assis. Pequena
imagem, toda em madeira, não tem muita importância no
conjunto de obras de Alcijadinho. Por isso, nunca chega-
ria a valer 50 mil cruzeiros novos. Ela pertence a um an-tiquário de Ouro Preto, o Toledo.

Se Jair Inácio, o máximo responsável, de oficio, c coiisi-derado por todos o maior estudioso de Aleijadinho, só conhe-cia uma Nossa Senhora das Dores, a recém-deseoberta nãoexistia, embora "a rádio tivesse dado". Mas a duvida per-inanecia, porque o rumor crescia.
Esta Nossa Senhora das Dares, do antiquário, foi res-laurada por mim em 1965 e, se houvesse outra, ou seria o pri-meiro a saber. Entretanto, é claro que Aleijadinho pode teresculpido uma outra Nossa Senhora das Dores, em qualquer

vi^a^ascs,^t;,sde a P'-»miiivista (a Nossa Senhora do Rosa-rio de_Ouro Preto), até a "fase 
pouco emocional" icomo ofaao João da fachada ria igreja de Barão cie Cocais) e a última,

Lâl1™' H,à? con,eço o fim cie sua doença, a do desliga-mento dos padrões espirituais (como a Sacristia da Igreja deSao Francisco de Assis). fa J

Aleijadinho "pode" ter feito uma Nossa Senhora das
~n?'fel'Cnte 

da d0 a"'ic'u™°- B' o que todos diüiam
min ^itmneg?Va,í ° CTfclÍV0 aparecimento da "outra". E' dque afirmou também José Geraldo Pereira, superintendentedo Departamento de Turismo do Município de Ouro Preto.'

Encontrado no Departamento quase na hora do almoçoque ele nao é. de chegar antes das dez à Repartição", JoséGeraldo, nao sabia dc- nada cia descoberta. Entretanto, ime-
problema 

^'^ 3 CamP° ° "°UXe parte da ii0luc&0 do

Estive com Maurício Torres, o correspondente da ra-
Si2 Z d0 .l°rPal carioca e cie me informou que o antiquárioioiedo adquiriu a imagem logo após sua descoberta, por 05contos . Agora, ele forneceu uma estimativa de seu valor'os oO milhões velhos).

Paro o restaurador Jair Inácio, no entanto, o valor daimagem não alcança talvez nem a metade cio estimado peloproprietário. Para outros, somente num leilão ela alcançaria20 ou 25 mil cruzeiros.
E o aparecimento da nova Nossa Senhora das Dores, dcAloijajrlinho, fica. afinal, explicado? Aparentemente sim,embora Ouro Preto tenha duvida.

W^È, £* Z*^ >'¦% ¦¦":.: ' - '. ''",V«,

ym^~m ^ííQM. Ê*m *#-- ?$?]L«J

mmwmmmmmmm^ ^^^tSStwi

No Pavilhão "Armando de Arruda Pereira", foi
inaugurado 110 sábado, às 12 horas, a Pré-Bienal, que
contou com a presença do sr. Arrobas Martins, repre-
sentando o governador Abreu Sodré, e do sr. Paulo
Zingg, secretário municipal da Educação, representando
o prefeito Paulo Maluf, entre outras autoridades.

Foram selecionados pelo Júri, 30 artistas que irão
fazer parte da representação brasileira na XI Bienal In-
ternacional de São Paulo, em 1971. Os artistas esco-
lhidos são os seguintes: Abelardo Zaluar, Adolfo Holan-
cia, Ana Maria Pacheco, Antônio Arncy, Antônio Carlos
Rodrigues, Antônio Lizárraga, Clcbcr Gouveia, Clebcr
Machado, Fernando Deamo, Gerty Saruê, Gustav Rit-
ter, Humberto Espíndola, Iracy Nitsche, José de Ari-
matéia, Karoly Pichler, Lisòlòtte Magalhães, Luiz Al-
phonsus Guimarães, Manoel Augusto Serpa de Andra-
cie, Mário Bueno, Oscar Ramos, Paulo Becker, Paulo
Roberto Leal, Romanila Martins, Waldir Medeiros,
Wanda Pimentel, Juarez Magno Machado, Henrique
Fubro, João Carlos Goldberg, Luiz Carlos da Silva c
Branco dc Melo. A Pré-Bienal eslá aberta desde as
14,80 lioras dc sábado, e funcionará todos os dias, exce-
to às segundas-feiras.

Na abertura da Pré-Bienal o sr. Francisco Mataraz-
zo Sobrinho pronunciou breves palavras em agradeci-
mento aos que incentivaram os artistas a participar des-
sa primeira mostra dc artes plásticas nacional, aos ar-
tistas que enviaram suas obras para a seleção, aos cri-
ticos que formaram os júris locais da seleção, c ao júri
final.

"A Pré-Bienal c uma tomada de contato com a atua-
lidadc artística brasileira que será cada vez mais ampla
no futuro. A presença dos que aqui se encontram é um
incentivo e uma esperança"'.

Por sua vez, a Bienal decidiu conceder bolsas aos ar-
tistas participantes da Pré-Bienal, de todos os Estados,
principalmente do Nortc-Nordeste, para que os mesmos,
durante a realização da XI Bienal, em 1971, possam rea-
lizar estudos e informar-se diretamente sobre as tendên-
cias atuais apresentadas pelas nações participantes. A
sugestão foi da Assessoria de Artes Plásticas com a apro-
vação da Diretoria da Fundação Bienal de São Paulo.
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REièciO 0ÍOITH1 TBfSU!
Leitura direta

 Números visíveis a grande distância.
P^W^^S TAGUS-OIMflS 0E MELO PIMEHIfl S. JI.
pf|tpÍÍ|W^íjí| R- Cardeal Arcoverde, 614 • C. P. 11.106 • S. P. - 9
f^^^^ÊSl Tis. 80-3450-80-6952-80-6319-81-4349-81-6085

F1PUCIAL
Banco de Investimento e
Desenvolvimento Fiducial do

Comércio e Indústria S. A.

cOMIND
Companhia de .Crédito) Financia-
mento e Investimento Comind

12• tietê
Tietê S. À. - Crédito Imobiliário

Distribuidora deTítulos e Valores
Mobiliários Ltda.

Há muitas portas para v. ser
bem-recebido no Banco do Com-
mercio e Industria de São Paulo.
São, por exemplo, as letras de
câmbio Comind. Ou os finan-
ciamentos Comind de veículos,
equipamentos profissionais,-
bens duráveis em geral. Ou as
letras imobiliárias e cadernetas
de poupança da Tietê. Ou o
Fundo Fiscal de Investimento
Fiducial. Fundo Fiducial de
Valores e Certificado de Depó-
sito com Correção Monetária
Fiducial Ou a orientação espe-
cializada da Cival.

Enfim, são muitos os caminhos
pelos quais v. pode nos acompa-
nhar num empenho comum de
progresso. Com 232 agências que
são como 232 olhos olhando por
você em todo o Brasil, e com o
dinamismo de todo um corpo
a trabalhar por você, lhe ofere-
cemos muio maior mobilidade
no mundo dos negócios.
Não se prenda! Ganhe, com o
Commercio e Industria, maior
diversidade, maior rentabilida-
de, maior tranqüilidade, confôr-
to, serenidade.

maior
mobilidade
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UM RECORDE DE LUZ: MAIS

DE 21 KM NUMA SÓ NOITE
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Duas mil pessoas estavam concentradas na praça principal
cie Vila Ipojuca. Crianças agitavam bandeiras nacionais e
paulistas. Havia guirlandas dc luzes coloridas estendidas sobre
a praça. Uma bandinha executava números festivos. Um lo-
cutor animava o povo. falando da concretização de um velho
sonho que, afinal, seria transformado cm realidade: a, insta-
lação cie luminárias de mercúrio nas ruas daquele bairro.
Aquele; milhares rie pessoas estavam ali para ver a concreli-'/ação desse sonho. Em outros bairros, entretanto, muitas outras
mil pessoas sentiam a mesma alegria. Havia festa cm outras
praças e ruas. Porque naquela noite São Paulo batia um
recorde: de uma vez só estavam sendo iluminados 21.81)5
metros de novas mas e novas praças. Quase 22 quilômetros
de luzes de mercúrio, dentro do gigantesco plano de ilumi-
nação da cidade, que vem sendo executado pelo prefeito Paulo
Maluf, Esses 22 quilômetros cie luz custaram aproximadamente
1.125.000 cruzeiros. São Paulo se está tomando a "Cidade
Lv.z" da America do Sul.

o rovo na traço
O prefeito Paulo Maluf compareceu a Vila Ipojuca para

assistir è inauguração das novas luminárias do populoso bair-
ro. Noj outros bairros beneficiados na mesma noite, as Iam-

padas foram acesas sem cerimonias: Água Branca. Brás, Vila
Romana. Jabaquara Congonhas, Vila Mariana, Alto de Pi-
nneiros. Total: 025 luminárias, transformando as noites em ver-
dadeiros dias, nes quatro cantos tle São Paulo. No palanque
armado em Vila Ijxjjuca. quando o locutor anunciou a. presença
do prefeito, o povo aplaudiu demorndamente. Os oradores se
sucederam, Inicialmente, o sr, Jamil Dargil, presidente da
Sociedade Amigos dc Vila Ipojuca. Elo lembrou que até há
poucos dias a falia de luz nas vias publicas causou trans-
ternos ate para os estudantes. Vila Ipojuca tem dois ginásios
e dois colégios noturnos. Os pais tinham que Ir esperar as
tilhas à salda óas aulas, por questão :1o segurança. Agora,
cr-se drama ncabou. No meio da multidão, um ancião de 82
ir:os de idade ouvia atento os oradores. Tratava-se de Nicola
Spregacini, imigrante italiano, que vive cm Vila Ipojuca ha,
mais do quarenta anos, desde quando "i.sto aqui era mato e
i'^vi:i poucas casas". Nicola conta ao repórter: "Antigamente,
cs politiros vinham aqui fazer comidos nas vésperas das elei-
ções, Prometiam iluminação, e depois dos votos nados polo
povo tudo ficava na promessa. Houve um candidato que che-
{.ou a colocar postes nas ruas antes das eleições, depois man-
dou tirá-los, assim que passou o pleito." No palanque, falando
dejxiis dos deputados Orlando Zaitcaner, Hugo Lacorte, Cha-
ves do Amaranle, entre outros, o prefeito, condenava, preci-
samente, os processos políticos antigos, que consistiam em uti-
lizar os dinheiros públicos para fins eleitoreiros.

\ GRANDI' HOMENAGEM: UMA LUMINÁRIA

nho- «fo" ,;-V O padre assistiu ao crescimento de

V Tioiuèa cia a dia Viu a ansiedade cem que o povo da

via¦ ea$ava pelo instante em que. nos postes, brilhassem, as

ampXs qu: fazem, da noite. > dia. Do meio ria im.ltidao
sobe uma garotinha, cam um discurso 'f^-mãos Apioxma-se
do locutor Diz que quer falar. É a cole?.al Nclu Apaec
<-.,.-„ ,ie nove anos Lc sen discurso. Agradece ao prefeito
nelas""i:andes obras cue vem realizando. Agradece as escolas,

Sta ¦ Jarqucí infantis o, afinal, as luminária*^rm na

aSdisslma pela sua vivacidade «a ganha um beijo do

Prefpr?-?imí°oMprefelto Paulo Maluf fala e diz que tudo o

que eslá sendo realizado cm São Paulo é fruto da, revolução,
' 

o llie deu meios tributários para tanto. Após as 
cerimonias

u" palanque, o prefeito, dirige-se, a pe, acompa. hacio pela
multidão, até a sede da Sociedade Amigos ^ 

Jüa 
Ipo.,uca.

onde recebeu tle presente, uma peca de artesanato, uma lum -

naria, confeccionada em jácarandá por um dos artistas cio
bairro. A peça simbolizava a gratidão do povo a quem esta
transformando São Paulo numa das cidades mais bem ilumi-
nadas do mundo.
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Compre já sua geladeira no "Credito Fácil GG"-
os preços mais baixos de São Paulo!
CLÍMAX-CÔNSUL - FRIGIDAIRE

GENERAL ELECTRIC

1." pagamento desde 5r
mensais iguais desde 217
RADIOFONOGRAFO DELTA 890.
3 ROTAÇÕES,

TRANSISTORIZADO DE BOLSO,
RADIO OSAKA 70,

1.° pagamento desde *
mensais iguais desde 36y
CONJUNTO ESTOFADO "IDEAL"

1.° pagamento desde 5f
mensais iguais desde 59,
CONJUNTO ESTOFADO COLONIAL "MARIA
MOLE:' COM ALMOFADAS SOLTAS

^39?

desde

mensais
iguais
CAMA
"AUTOMÁTICA'

I cimmi cmui mm nmlmn _ mm 
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03. CARRINHO DE CHA
T O" BAR.DOBRAVEU

COM :<ODAS E ESTRUTURA
METÁLICA

M

"Insuficiência renal aguda'
Realizou-se no dia 21 de aqòsto último, no \\

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Univeio™
de São Paulo, uma sessão solene no Anfiteatro y/.
Barbato", presidida pelo prof. Lui/. V. Decourt, t]v..
a qual os especialistas Emil Sabagga e Eleonidas Vaia
celos, autores da monografia médica intitulada "!-,'¦
ciência Renal Ajttida", volume IV dnssa serie Clinica"v
dica, cuja apresentação foi feita pelo prof, .|Vj g,:,
Magaldi, com agradecimento do autor, prestaram coií
derável contribuição á literatura medica.

Constituindo a insuficiôncia renal atruda a "mais 
d

mática das doenças renais, assevera o prof, José Bac
Magaldi, no prefácio do livro, que o médico especial!
tem em suas mãos a vida do paciente e deve manlí
vivo, enquanto o rim náo retoma as suas funções"

A monografia em questão, aliás como todas a; ogt
desta serio Clinica Medica foi contecionada na Sara
para a SARVIER, Editora de Livros Médicos.

Impressa com técnica primorosa, as suas 158 pá>
contem toda a matéria que interessa ao clinico gçr!
particularmente ao especialista.

Dividida em 3 partes, a saber: aspecto- gerai.-, nícts,
tubular aguda, tratamento, apresenta capitulo; d^ srJ:,\
interesse como dialise peritoncal e hemodiallse, alémi'
íl-m estudo claro e suscinto ria anatomia c fisiopatob
do rim, estas íáo as características da monografia ¦'-
prognóstico e profilaxia da insuficiência renal ató

Referências bibliográficas atualizadas, além de j-í
alfabético são os dois elementos indispensáveis pan'
manuseio da "Insuficiência Renal Aguda".

CONGRESSO MUNDIAL I)K ALIMENTOS DISCUTI
DESAFIOS DESTA DÉCADA

WASHINGTON — Apesar do enorme progresso h:
do nos dez últimos anos para ampliar os suprimenkji
alimentos aos milhões de seres famintos do rmir.ds,
nações enfrentam formidável exigência no decênio
1970, para manter proporção com o crescimento popi
cional e para afrontar outras ameaças aos abasteciir.e;!
alimentares.

Dois mil cientistas e tecnólogns de 50 paises reuni!
em Washington desde o dia 10 de agosto, para a ate-,
do Congresso Mundial de Alimentos, ouviram três ora:
res, cada um dos quais fez alusões —¦ mescla de otliriç
e cautela — ao problema de superar a fome que lE;
quase a metade da raça humana.

George W. Irving. administrador do Serviço d> Fi
quisa Agrícola dos Estados Unidos, assinalou o progra
alcançado nos últimos anos na expansão de abastecia:
de alimentos. Mencionou a esse respeito o maior ns
mento de novas variedades de arroz o trigo que sects
volveram, o emprego de melhores técnicas de efe
níveis mais altos de qualidade conseguidos, n uso de»
lhores métodos de armazenagem e a obtenção * -
carne com menos forragem. Também elogiou os pts
sadores científicos por produzirem concentrados de pri
nas, utilizando o pescado, as algas, o petróleo e as Itl
Irving disse que "os cientistas agrícolas acreditam q;

tecnicamente possivcl elevar a mais do dobro a proi:
de alimentos, e criar um sistema de agricultura nua
que ofereça alimentação adequada para todos. Isto a
gíria tempo, enorme investimento econômico e tfti
engenhosidade e esforços que à ciência resta ros:::::"

Muitas deficiências existem no empenho de ::.'?•-.
car a produção de alimentos nos países em deieavt
mento. afirmou Irving. Citou, entre eles. os inadeqai
meios de distribuição, a.s grandes perdas nos depositai
armazenagem, o transporte deficiente o uso inadep
dos trabalhadores, a política de preços náo efetiva t
carência de capital e de incentivos.

A qualidade de ambiente é outro problema quei
cientistas especializados, em assuntos alimentares c:ír
tam nos próximos anos. seeundo Irving. Informou eleç
quinze paises europeus atuaram recentemente contn
mau uso dos pesticidas. Delegados de vinte países cil
ropa Oriental e Europa Ocidental se reunirão na ChH
lovaquia, no próximo ano. para estudar os problema!E
hientais. Os Estados Unidos estão patrocinando UMK
ferencia' internacional a realizar-se em Estocolmo,;
1972, esperando-se que o resultado seja um sistemas:
dial para a observação do meio ambiente.

O economista sueco Gunner Myrrial. que sofreuLp
rn ataque cardíaco, recentemente, em Estocolmo, riop
de assistir à reunião de Washington, Sua proposição:
lida na sessão pclnária de abertura.

Myrdal advertiu dos perigos nos paises em cera;
yímento se usarem a tecnologia de economizar na-:
obra como substituto dos recursos humanos para !oh
'ar o abastecimento tle alimentos. "O desompreíoCl
emprego parcial na agricultura, no rierenio de lDIO.p:
elevar-se a proporções verdadeiramente prejudiciais'1-
disse Myrdal. "A população rural, privada do tjiSii
pgricola, há-de sofrer pobreza. Empregos e reiuta"1
por mão-de-obra excedente nos paises mono.; ÓW
vidos sáo tão necessários como a produção de ma.!:
mento".

Salienttou o economista que as reformas na p:S
terra são de premente necessidade nas nações em ÍB
volvimento para que a produção de alimentos poiíi«
pandir-se à luz do crescimento demográfico. "A lu|
reforma agraria — disse ele — pode contribuir pan;'
rar as condições sociais e econômicas nesses paKU
propagar a desigualdade nos distritos rurais Em ;.•=
todas as partes se carece dc reforma a:raria o;i f«
cutada de forma inadequada ou está cheia de iflp1
Ç°cs"-

Lorde Ritchic-Calder. ria Escócia, um dos ma ^
mlnentes porta-vozes mundiais da proteção anww
formulou a, advertência de que a perspectiva de SjS
rem nos oceanos "pastos, granja?, ranchos e cra^;
cria" para alimentar os milhões rie seres desnutria»!-
ameaçada pela "irresponsabilidade e a ávara Ignora»
ao produzir a contaminação dor oceanos do mune?-1
cou a destruição dos recursos marinhos devido ao
fragio de navios, cisternas, as filtrações de poços o
troleo submarinos e descargas de petróleo dos c

Embora tenha elogiado j milagre He maiores tt
tas de trigo e arroz, disse que existe n perigo o> <TJf
cher os estômagos seja um fato considerado con:?.!
posta ao problema da alimentação mundial, com K
tagem para uma melhor nutrição.

Lorde Ritchic-Calricr acentuou depois: '-Espero
o milagre dos cereais, com todas suas virtude;, nao»
ile a necessidade tle mais altas proteinps e anmcr'''.j'.'
plementares. A ciência rie sobrevivência do homemk
«cia na agricultura, na biologia dos mares e.na,™|
das plantas, na biologia dos mares e na nutrição oasF
tas, estudando os antigos alimentos e as an"8a,!,J
dos mesmos e encontrando outros novos: descobri»
mentos que sejam agradáveis ao paladar; super*1;
velhos preconceitos, os velhos hábitos e tabus w»^
tituir alimentos de uso geral que são defieientemen
tritivos: preservando os alimentos que se vao P
protegendo-os das pragas que os devoram" _

O pento escocês, ex-professor ne Relações l-
cionais na Universidade rip Edimburgo. acrescem*-
a população total dn mundo no ano 2000 seria »-
da atualidade. E asseverou: .„,•-,' "A menos que se apresente um ca'ac''sJ10,!."jj!
do pelo homem, como uma guerra nuclear,j,cn..,:,jW
anos a população chegará aos sete biliôes ,,,',',,•:ou mais. e as quatro quintas partes desse total
nas nações em desenvolvimento"

PRÊMIOS CONCEDIDOS PF.I-A ASSOCIAÇÃO'''
LISTA DE MEDICINA REFERENTES A i^(

A Secretaria da Associação Paulista ne «""^
mímica que após a apreciação dos pareceres nas ¦ 

j
tivas Comissões Julgadoras, pela Diretoria na.y.,;
ram concedidos os seguintes prêmios correspon
1969:

TREMIO "DIOGO DE FARIA" ,„;,'
Concedido ao trabalho intitularia ''' ' 

hj< í'r
valor dan provas dc laboratório nn diagnostico "¦^
ças da tireoide" apresentado sob n pselI™n,í„ V:
FINGTON" de autoria dos ;rs. Wilian V« fu. f/Marques dc Assis. Júlio Kieffrr, Bomulo _'Pf' \\0
ni, Antônio da Silva Coelho Neto. Walter tiW-'- i;
Luthold. José Luiz Baethgen Montenegro e «"'•
nio Barros de Ulhõa Cintra.

TREMIO "GODOY MOREIRA" urt
Concedido ao trabalho intitulado 

"tl,lfl"oljn,(!(;í:
forme do calcanen para correção do pe I"31' £li-;i-'«esultados preliminares" apresentado soo " f\-_ j|"ORTHOS", de autoria do prof. Manlio
Napoli.

PRÊMIO "NICOLAÜ ROSSETTI
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Concedido ao trabalho intitular "'. ():a-
Imediato na diferenciação Ho lute eP^ut,n" „|aj)
Por sensibilização e irritaç.ín primaria", 3Pr ; ${¦:»¦o pseudônimo "LEC". de autoria dos srs w'J- ^A
Camargo Paschoal, Luiz Carlos Cucé e E^01"1
Nct0- .t/ll'

TREMIO "REFINAÇÕES DE MItHO B«j" ij
Concedido ao trabalho intitulado- sepj , |rf

pseudnraonas aFiugino«as cm rf''ín1'!'Jr!rFl03 !íea", apresentado sob o pseudônimo 
"A-l 

paailí 
!

autoria dos srs. Raul Negrão Flrury, Luc}
Luiz Celso Mattosinho França

PRÊMIO "SYLVIO MAIA" „,JffnUn)í
Concedido ao trabalho intitulado' 

",\ PJ" {11iSs>vide/, prolongaria" apresentado *ob,.J,rln i>-xí:."AJAX". de autoria do prof. Carlos Aloer" ^
Os trabalhos concorrentes aos "rfnl" . a, ^

Montcnrgro". «Clemente Ferreira" e '"" ,
foram recus-irios pelas Comissões •l»lca,"'l!,"i'ín Iiu't'u'A sn|pn|ri»H|. ,,,,-„ a ^Ireca das referidas
ra divulgada uportunamente.
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Gilberto veio do tnlc-
tior para a Capital, por
cama dr uma desinlell-
gèãcia havida eiiü-e élc e
<eus pais O motivo prin
ripai foi a bebedeira. O
rapaz era uma esponja. A
simples lembrança cle lo-
mar um guie fazia com
que sua garganta secasse
e, enquanto não visse seu
desejo satisfeito, não sos-
segava. Ficava irritado,
ofendia todo mundo, cho-
sava à ira por motivo de

cnns. Sua familia er:i
abastada e seus pais. an-
tes do fillio contrair o vi-
t'm, por ele tudo faziam,
a tle tudo davam, tornan-
So sua vida um mar de
rosas. Custeavam seus es-
tudos. deram-lhe um au-
ioniovel ultimo tipo para
"paquerar" á vontade,
Dinheiro cobrava-lhe nos
bolsos e não regateava
eu pagar lis contas feitas
nos bares e boates. Vivia
rodeado de mulheres,
mas Iodas interessadas
e:n sua "grana". Era só
apontar para qualquer
na delas e exteriorizar
(tia vontade e a "gata''
vinha mansa, mansa, sub-
metendó-se. Aquilo, sim,
tra vida - - pensava —
lão trabalhar e ganhar o
que bem quisesse, Mulher*
dinheiro, diversão. Ah!
tomara que esta moleza
r.unea mais acabe!

- O -

A bronca demorou, mas
veio. Veio o acabou com
i vida de sibarita que o
rapaz levava. Ele já nâo
conseguia esconder as far-
Ias que fazia, sondo-lhe
topossivel justificar para
onde ia toda a mesada
ojie recebia dos pais. Alé
o dinheiro destinado ao
pagamento das mcnsalida?
des da Faculdade de üi-
ftiio, onde estudava, tor-
lava nas orgias. Seus
pais tudo descobriram e
>, tempestade desabou lão
"olenta sobro sua cabe-
ca. que não ;f,vr, ou|ra a|.
ternallva senão a cie
abandonar a familia.

- Olhe aqui, seu des-
Sraçado - dizia o pai —
« você gastasse só com
mulheres e pelo menos
fMquenlassc a escola, our'i me importaria; mas
jw diabo, alem de esban-
Pf tudo o que lhe dou
,* Vive rir cara

weia?! Assim também iáf demais! o melhor queW faz é desaparecer
«jui. Vá pnra outra ei-°?de. onde não scia co-
Çnecldo. Aqui acabaráínianicando o meu nome,!>sso não admito!

Gilberto conservava aaf® baixa, ouvindolflo, sem proferir pala-
.rs' suportando todo"Wf" impacto com caraao réu.

disse
o

ter

. ; «en-,. pai"Mlmente o rapaz -
**or não vai mais terde cabeça por minha«usa. Vou sumir daqui
mini 

!Cmprp p 8»nhar
j™« Própria vida. Não""?. mais sua ajuda,™. hipótese alguma!"«pediu-se dos pais e«WM levo,- nad!1 do
Z 

°ra scu' Explicou
a„Lassim "Rindo, teria

ít,?i,p;:ra enfrentar as
Juldades que natural-
5*» .«urgiriam. Se pre-
g'na 

trabalhar de ser-
3 «» qualquer obra,
£' menos para (lcfril.tr a comida.

«&v? °nibus ™
b SL n"d0''-'"ia. sem
'm do corpo.

&* ^t0« «vrevemos - pensava. Eles

me davam ludo mas o que
eu queria mesmo era a li-
Dcrdade. Não há preço que
pague a liberdade. Viva a
liberdade

Ti 3pcd.ou.-12 num cio-
hotel! cos que rodeiam n,
Cslação Rodoviária. Não
linha ainda objetivo ciefi-
nido. A noile foi parar na
zona das boates, conhecida
como "boca do luxo". O-
lhava com os olhos espre-
midos para os luminosos
dos "inferninhos'' e quan-
do seus freqüentadores
dai saiam acompanhados
dc mulheres, seguia-as com
n olhar .

Caramba! - pensava
quanta mulher! Isto,

sim, é lugar! Preciso ar-
ranjar uma nota com nr-
géncia e dar uma "perua-
cia'' por aqui. Quem sabe
faço amizade com uma
dessas "gatas"...

Conseguiu o objetivo.
Numa das boates ficou co-
nhecendo uma linda garò-
Ia. Helena, que logo por
élc se engraçou. Gostou
dos seus modos, achou-o
um rapaz bem educado, di-
ferente dos outros que ali
iam com o único objetivo
de pagar por uma noite de
aventura. A garota ouvia-
o atentamente, bebendo
suas palavras com tanto
gòstò, que checou a esque-
cer a bebida à sua frente.
O rapaz pagou a conta e os
dois saíram, da boate de
braços dados.

— Para onde vamos? -—
perguntou Helena.

O rapaz explicou-lhe que
estava sem um níquel, mas
a herança que tinha para
receber não tardaria. Seus
pais já estavam mais pra
lá do que pra cá e ele era
filho único, Contou uma
série de mentiras, dizendo
nor que deixou a familia.
A moça compreendeu e,
condoída da sorte do ra-
paz. não titubeou em con-
vidá-lo a morar cm scu a-
partamenlo, localizado na
Avenida Paulista.

A recusa, sem pressão,
não íoi aceita pela garota,
que insistiu. Gilberto não
retornou ao hotel.

Ali! que vidáo! -¦• ex-
clamava o moço quando se
encontrava sozinho no a-
parlamento, metido no seu
rnbe-do-chambre azul, com
desenhos vermelhos nas
mangas — carro novo, di-
nheiro á vontade e o úni-
ro trabalho é ir buscar
minha boneca no empré-
go! Isto, sim é viver! Na
minha terra tinha que pa-
gar e aqui recebo! Nada
de estudos, nada de bron-
cas da familia. nada de na-
dal Além do mais a ga-
rota .IA se esqueceu de mi-
nha herança que poderá
vir daqui a vinte anos. F.la
está gamada mesmo! Po-
deria eslar levando esta
vida há muito mais tempo!
Se eu soubesse...

As quatro da manhã i
rapaz se dirigia ao "infer-
ninho" para apanhar a ga-
rota. Saiam e, invàrivcl-
monte, jantavam nos me-
lhores restaurantes. Re-
tornavam a casa já no
raiar da aurora. As cole
gas de "profissão'' de He
lena sempre lhe pediam
nue lhes apresentasse o"marido", 

porém, sempre
recebiam resposta negati-
va. A garota tinha medo
de perde-lo. por isso impe-
elia-o de freqüentar a boa-
te. limitando seu trabalho
a ir buscá-la no término do
serviço. Guardava-o como
a uma jóia rara e éle com
isso sentia-se feliz. Ves-
tia-lhe as melhores rou-
pas, obrigava-o a barbear-
se diariamente, tratar as
unhas, ter sempre os sa-

filho
patos bem engraxados.
Chamava-o "meu bibeló".

Gilberto escreveu aos
pais dizendo que o come-
ço de sua nova vida fora
duro. mas agora tudo ia ás
mil maravilhas e estava
ganhando bom dinheiro.
Arranjara um ótimo em-
prego numa industria e
seus méritos eram reco-
nhecidos pelo patrão, que
o respeitava devido à sua
capacidade para adminis-
Irar os bens a éle filtre-
gues.

_ 
- -• Preciso dar uma sa-

lisíaçáo aos velhos -- pen-
sava. Afinal de contas, o
velho me botou pra fora
de casa com alguma razão.
Eu já estava me excecien-
do...

A vida do rapai ia do
vento em popa. Trocava
de carro todo ano e já pos-
suia um belíssimo aparta-
mento em Santos. Helena
dava-lhe dinheiro e o in-
centivava a empregá-lo em
bons negócios. Em troca o
rapaz a incentivava para"trabalhar" sempre mais e,
melhor, "enfiando - J.-ica"
nos fregueses.

A moça. animava-se c"faturava" cada vez mais.
Uma tarde Gilberto vol-

tou antes da hora a casa.
porque linha esquecido os
documentos do carro. Cos-
Mimava dormir até as três
da tarde. Saia para pas-
sear, preencher cm qual-
quer cinema seu tempo,
enquanto a garota recebia
os "clientes" no aparta-
mento. Virou a chave na
fechadura da porta e en-
t.rou. Deu de cara com seu
pai, que já estava ne sai-
da. Viu ainda quando o
velho beijava a face da
moça, despedindo-se e pro-
metendo voltar. O encon-
tro dos dois foi a princí-
pio um choque. Entreolha-
ram-se. cumprimentaram-
se. O pai, muito sem jeito,
perguntou ao filho o que
ali viera fazer. Gilberto
respondeu-lhe perguntam
do-lhe o que tinha feito.

Quanto éle lhe deu?
perguntou o moço a He-

lena.
Cem cruzeiros --- res-

pondeu a garota.
O rapaz, sem se pertur-

bar. sob o olhar incompre-
ensivel do pai, enfiou a
mão no bolso da calça, ti-
rou um maço de dinheiro,
contou os cem cruzeiros e
colocou-os nas mãos do pai.

Eu não disse ao se-
nhor que jamais precisaria
de sua ajuda? Leve o di-
nheiro, não quero nada
seu!

Gilberto — respon-
deu o pai — você está ex-
piorando essa rriõça'1 Vi-
vendo á sua custa? Você
disse na carta que era téc-
nico-operador dc máqui-
na...

-¦- Perfeitamente, meu
caro pai — disse o jovem,
Operar essa máquina de
fazer dinheiro requer um
técnico. Segui com perfei-
ção o seu exemplo. Ou o
senhor não sabe que desço-
bri tejda a verdade sobre
você e mamãe? Ela era
uma dessas e toda sua for-
tuna foi conseguida à eus-
ta dela. A única diferença
entre nós dois é que o se-
nhor da Capital foi para o
Interior e eu do Interior
vim para a Capital. Logo.
não me pode censurar. Pa-
ra o futuro, quem sabe. po-
derei casar com esta mora

bem entendido, se ela
me aceitar.

O pai abaixou a cabees
c nada respondeu. Virou
as costas e saiu.

João Kiss Paterno

Ana
Magrinlia, mignon, sempre

apressada quase elétrica. Não
tem sido dificil para essa me-
nina talentosa a carreira ar-
tistira. Conquistou uma pe»-
síção o a mantém facilmente.
Ana Maria Dias consagrou-se,
rapidamente. Já fez mais de
quinze novelas, desde o ins-
tante cm que apareceu em "O
Outro André". Sempre nas
Associados, n.i primeira fase
do antigo Canal 2 e em se-
guida um salto para a Tupi.

Embora o putilico só a ti-
vesse conhecido como atriz de
televisão Ana Maria collieçcu
lio teatro. Era o caminho que
lhe parecia o certo. Sua jiri-
rr.eira tentativa foi com um
grupo de estudantes amado-
res quando ela arregaçou ns
mangas para uma tarefa di-
ficil. Fez a adaptação de 'La-

Maria volta

tív Macbeth" participou
dn espetáculo, N'a platéia, no
dia da estréia, estavam Lúcia
Lambertlni e Norberto N'ardo-
ni que. entusiasmados com a
loirinha a convidaram para
participar dr uni programa
estudantil 'Aponte o erro".
Ana Maria foi a apresentado-
ra.

A PRIMEIRA NOVELA
Ana Maria romeçou com a

era das novelas em televisão.
A primeira foi "As Professo-
rinhas", depois "O outro An-
riré". V. dai pnra diante tudo
foi muito bem. Não sabendo

JÁ NAS BANCAS
Tudo sobre n Fundo

de Participação
Editora Verbete: Pre-
sidente Vargas. 417 -

1.406 — GB

bem porque o palco foi {ican-
do para trús c a televisão se
tornando mais Importante,

Televisão é algo que enipol-
ga Ana Maria Dias e isto por-
q-.te cada ator ou atriz tem
que exercitar sua inteligen-
cia, sensibilidade para criar
cada novo personagem ou»
interpreta. Isso em menos
tempo do que so fa/. no teatro
Onde se pode lazer labora to-
rio. elaborando cada penso-
nagem até que se identifique
completamente. A televisão
é mais urgente.

A peça teatral, dependendo
das dificuldades de monta-
gem tem sempre de um mês
para mais de ensaios. Na te-
levisão o capitulo é ensaiado
minutos antes de ser gravado
assim mesmo quando há con-
dições de ensaio. Uma j>eça
inteira pode gastar uma se-
mana para ser preparada, cn-
saiada, montada p apresenta-
da na tevê. E a.-.-im exige-se
mais do ator.

DRAMA F. COMEDIA
Na sua primeira fase de te-

levisão Ana Maria se revê-
zava na TV de Vanguarda e
no Teatro de Comédia, divi-
dindo-sa entre o drama e a
comedia. Nunca teve receio
de ficar "queimada" pela sua
presença constante no video.
Deu-lhe. isso assim, enorme
popularidade e o reconheci-
mento do scu talento versa-
lii. Ana Maria pode criar
qualquer personagem.

Durante algum tempo via-

jou pelo Interi r com peças
teatrais. O falo de ser unia
conhecida atriz de televisão
facilitou muito o sucesso dc
suas apresentações. O publi-
eo do Interior que assiste te-
levisão com mais constância
procura sempre ir ver uma
peça quando sabe que pode
encontrar uma atriz ronhe-
rida t ganha com Isso pois
prestigiam o espetáculo e
acabam gostando do teatro.
Assim a televisão ajuda a
formar um publico novo para
o teatro brasileiro.

ÁLBUM DE FAMÍLIA
Enquanto vivia "Elza" uma

das personagens de '-Nino, o
Itallaninho" novela que pa-
ralisou quase todas as ativi-
dades de muitas cidades. Ana
Maria sentiu a compulsão de
voltar ao palco. Convidada
por Jaime Barcelos aceitou
um dos principais papeis da
controvertida peça de Nelson
Rodrigues "Álbum de Famí-
lia" onde estavam também
Léa Camargo. Lourdes Mo-
rais. Graça Melo. .Tonas Blócll
e outros. Uma peça dificil
mas que fez renascer em
Ana Maria n desenho de sen-
tir diretamente a reação do
publico, pisar o palco, trans-
mitir e participar uma co-
munlcação direta. F.la sentiu
o micróbio do palco e voltou
em força total.

Terminada a novela Ana
Maria pediu férias e montou
nova peça. "Maria de Tal"
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é uma criatura de ficção com-
pletamente diferente de tu-
do que Ana Maria já fez no
teatro ou televisão. ('¦ uma
mulher simples, despojaria
de tudo e apesar de violen-
tada pela vida guarda em si
mesma uma pureza enorme.
É um personagem dificil que
Ana Maria criou com cari-
nho.

A critica recebeu muito
br-m essa peça que está sendo
apresentada em muitas cida-
des do Interior.

Com Iodos os compromls-
sos que tem Ana Maria vol-
lotl á televisão. í: uma pro-
fisslonal completa. Surgiu

um problema no elenco da
novela. Simplesmente Ma-
ria". Uma atriz, precisava
ser substituída. Ana Maria
foi chamada. Veio em segui-
da. leu. decorou o texto e se
preparou para gravar o seu
capitulo. Poucas horas bas-
laram para Que Ana Maria
se despisse da roupagem de
Marta de. Tal para viver An-
gelica a rival de Maria (Joná
Magalhães) na lula pari ter
Roberto (Enio Gonçalves).

Eis ai o retraio por inteiro
rie uma atriz excepcional:
pequenina, elétrica, 'alento-
?,-». Ana Maria Dias.

GINÁSIO, CLÁSSICO OU CIENTIFICO (MESMO SEM 0 GINÁSIO)
f.CIlSOS RÁPIDOS rm fi eti 12 m»ír.;. TiKíricôe.t aberta"! *e,b fierJmi» Federa] no Interior, Minas, Estado do fiio, etc. Apostllaí com-
pletAS — CURSO DE MADUREZ*) "PATRIARCA" — Autorizado |«''lo Governo, >ob n.o 59 —¦ Rua Sáo Benio. 201. Fone 33-5539. .D«-
de 1933, rnsinamn*. orientamos e aprovamos mais dr nõ.OOO aluno,. RHacào na Secretaria). Inicio d» novas turma» dia 14, Mcnsalida-
des: Cr.» 40.00. NÓS SABEMOS 0\OF. VOCf. DEVE FAZER SEUS EXAMES. Datilografia em 10. 20 t 30 dias.
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odré proferiu anil
inaugural

LORENA, 12 (Da Regio-
nal) — As mais representa-
tivas autoridades do Vale rio
Paraíba acorreram à cidade
de Lorena na manhã de hoje,
para recepcionar o governa-
dor Abreu Sodré, que profe-
riu a aula inaugural da Fa-
culdade rie Engenharia Qui-
mica recem-lnstalada, À re-
cepção estiveram presentes o
general Enélas Martins No-
gueira, comandante da ID-2
de Caçapava; general José
Alveas Martins, presidente
ria Fábrica "Presidente Var-
gas" em Piquete; coronel
Darcisio Monteiro Sampaio,
comandante do 5.o RI de
Lorena: brigadeiro do Ar Fa-
iber Cintra, comandante ria
Escola de Especialistas de
Aeronáutica cm Guaralin-
guetá; prefeito José Geraldo
Alves, major Teixeira Leite,
diretor cia Faculdade de En-
genharia Química, deputados
federais e outros.

CHEGADA A LORENA

Ás 10,10 hora-, o lieli-
cóptero do governador so-
brevoou a cidade, pousando
no Estádio "General A, Fon-
Eeca". Dali, o governador,
de carro, seguiu para a Fa-
culdade rie Engenharia Qui-
mica, onde descerrou a pia-
ca, inaugurando.a e percor-renrio as suas Instalações, Na
oportunidade, o prefeito mu-
nicipal, em nome da cidade,
íez breve saudação ao gover-
nador, Em Ioda a extensão
da rua Arnolfo rie Azevedo
havia centenas de estudan-
tes. Chegando á praça, o go-
vernador desceu do veiculo e
caminhou até onde estava a
banda do 5.0 RI, que exe-
cutou a marcha balida. Tam-
bem a fanfarra rio Colégio"Arnolfo rio Azevedo" se fez
presente. Antes de proferir a
aula inaugural no "ha]]'' de
entrada do "Nosso Cinema",
o governador palestrou com
as autoridades, oportunidade
em que declarou ao DIÁRIO
DA NOITE: "Venho hoje à
cidade de Lorena cumprir
um compromisso que tinha
com o povo dessa cidade e
com o seu prefeito, de trazer
o auxílio do Governo para a
instalação de uma Faculdade
de Engenharia Química, Em
nossa administração a prin-cipal preocupação, e Guará-
tlnguetá e Lorena bem o sa-
bem, é dar à nossa juventudea oportunidade de poderaprender e criar nesse Pais a
verdadeira democracia de
oportunidades, Nós pudemosfazer nesses três anos e meio
verdadeira revolução em ter-
mos educacionais. Dou ape.
nas uni exemplo em número,
por que ele é frisante. Ao
entrar no Governo, em 31 de
janeiro de 67, havia cm
Sao Paulo 432 ginásios. Só
nesta administração foram
criados e construídos 1,322.
Três vezes mais em termos
de curso médio que em toda
a história do Estado de SáoPaulo nos quatro séculos.
Procuramos dar um sentido
certo ã educação. Dar a es-cola certa ao lugar certo.Alterar os curriculuns paraque pudéssemos formar pes-soas que após sua formação
pudessem ter um emprego.
A era do diplomismo já pas-sou, Ter diploma para ter enão ter diploma para vir ator um emprego era um erro
e um desperdício do dinheiro
publico. O caso de Lorena éum caso típico. E lima esco-

Ia de Química e Física cm quese preparam turmas de nivel
médio para uma profissão es-
lipulada. São com elementos
desse tipo que podemos /a-
«-.cr com que a juventude se
prepare para o trabalho.
Dentro em pouco voltarei ao
Vale do Paraíba, que é uma
'região pioneira do ensino,
para inaugurar outra Facul-
dade. Será a de Engenharia
Mecânica de Guaratinguetá.
que já funciona em prédioalugado há 3 anos. Foi nessa
Vale que as primeiras esco-
Ias foram plantadas no Es-
tado de São Paulo".

AULA INAUGURAL

Por volta de 11,30 horas
foi iniciada a sessão solene
no "Nosso Cinema". Primei-
ramente usou da palavra o
diretor da Faculdade, major
Teixeira Leite: o secretario
cia Educação, Pntilo Ernesto
Tulli, e o governador, que
proferiu a aula inaugural
para unia platéia seleciona-
da. proferindo as seguintes
palavras iniciais: "Vindo a
Lorena é como se eu regres-
sasse por momentos às mi-
nhas origens. E' como se eu
voltasse para saudar, mais
uma vez, "A cidade das pai-meiras imperiais"( como cs-
creveu dela, carinhosamente,
Euclides da Cunha), e rie de-
monstrar nessa saudação, to-
do o meu apreço, de gover-nador do Estado e de paulis-Ia, pelas tradições de cultu-
ra e de amor à' inteligência,
que são tipicamente lorencn-
ses. Esta cidade conta hoje,
com mais um estabelccimen-
to de ensino superior: a Fa-
culdade de Engenharia Qui-mica. Vem ele juntar-se k
estrutura evocacional do
município e somar-se, em
boa hora. à Faculdade Sale-
slana de Filosofia, Ciências e
Letras, ao juntamente legen-
dário colégio Sáo Joaquim
e_a todas as forjas de inteli-
gêncla e devoção ao espirito
que são seus colégios, seus
ginásios, suas escolas prima-rias". Terminada n aula
inaugural, o governador vi-
fitou o Arcadas, onde foi ser-
vido um rápido coquetel,
partindo em seguida rumo a
São Paulo.

INCIDENTE
Quando passava pela cida-

de, recebendo cumprimentos
& tMa a população de Lor»-
na, o governador foi aborda-'do por um jovem conhecido
na cidade como débil men-
tal. Ao cumprimentar o go-
vernador, o jovem colocou
um objeto em sua mão, que,
Imediatamente preocupou o
•tu corpo de segurança. Mas
não passou de um balão de
gás vazio, e a viagem prosse-
guiu normalmente..

em Lorena
ár 1
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SaraH Vaughan, acompanhada de seu ma-
rido Jimmy Jones, dn empresário Nirhael
Henry e seu trio — Gene perla, Don Abney
o Jimmy Cohb —- chegou ontem ás 14 em
Congonhas pura a temporada de três dias
que fará na Capital, a partir do hoje. ás 21
horas nn TUCA.

Na entrevista que concedeu, logo após a
chegada negou-se a tocar em um assunto:
política, que julga como '•um pensamento
privado" Com muita simpatia, gesticulando
e rindo, respondeu a todas as perguntas dos
repórteres.

— '-Os americanos nunca vão saber can-
tar áiunbas como vocôt-, brasileiros".

De suas impressões cicsla viagem — a se-
gtmda ao Brasil — Sarali falou rom estusias-
mo de Elis Regina, que cantou sábado, no
Rio, especialmente para a norte-americana
("ótima voz. o comunicação'1), Ao publico
carioca, atribui uma de suas maiores orno-
ções: ao final rie seu espetáculo de sexta-
feira, foi ovacionada, chegando «is lagrimas.
Sobre o Brasil, dá sua opinião:

•-- "Um Pais de amor, amor e mais amor".
Na viria particular, Sarah diz ter dois

"hobbies" principais: a cozinha o ''algumas
tacadas rie golfe".

— Gosto muito também dos homens" —
diz, brincando com o marido Jimmy.

Sua única filha, Deborah, ainda não ma-
nlfcstou nenhum desejo de ser cantora. Co-
mo uma provável sucesora, a "Divina" apon-
ta uma cantora nova, Roberta. Flack.

-- "Os dez maiores nomes do jazz para
mim são: Charlie Parker, Mas gosto tam-
bém de Lester Young, Dilly Gillespie, Cole-
man Hawkins, Miles Davis, J.J. Johnson, Wes
Montgomery e outros".

Quando tem tempo, Sarah ouve outros
cantores: Tpnny Bennet, Billy Eckstine, Ella
Fitzgerald, Carmen McRae cru Arctha Fran-
klin.

Nesta semana, o empresário Ramondtai
vai levar a artista para conhecer "a Divina"
brasileira, Elizcth Cardoso, que está fazendo
temporada em São Paulo, com o Zimbo Trio.

Ao receber Sarah Vaughan ele transmitiu-
lhe as boas vindas de Pele. que presente-
mente está no Exterior e disse que o joga-
dor ficou penalizado em não estar no Brasil,
por ocasião de visita tão importante.

As Ires apresentações de Sarah Vaughan e
seu trio serão hoje, amanhã e quarta-feira,
ás 21 horas, no Teatro da Universidade Ca-
tolica. na rua Monte Alegre. O show de lio-
je é dedicado exclusivamente aos estudantes.
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brasileiros

Juizes
nacionais
admiram

astores

Encerrou-se ontem à 68.a Exposição de
Cães Pastores Alemães, oom desfile, julga-
mento. entrega tle prêmio e prova tle ades-
tramcnlo, que. ocuparam o dia todo no Kra-
mado rio Parque Fernando Costa — Água
Branca.

CONCORRERAM 178 CÃES

Prninovcu o certame a Sociedade Bra-
sllcíra de Cães Pastores Alemães, que. aliás,
congrega as Sociedades Pastoreiras de nos-
sa terra.

Foram an todo 178 eães, dos mais rate-
gorizadns, oriundos dc vários Estados. Des-
tacavam-se os já campeões e lauerados pa-
ra os quais houve espeelal julgamento e se
dividiam em classes "fêmeas"' e "machos",

scnrln os primeiros lugares detentores dos
troféus "Campeã Grctc" do Himalaia" e"Campeão Falcão do Himalaia".

Na Mostra destaeavam-se a presença
rins juizes estrangeiros, srs. Isidrn Talay e.
Pablo Montcforte; rie representante ria Per-
ros Ovejcros Alemancs". da Argentina, c
do mérlico Miguel Bove Neto, presidente da
Confederação Sul-americana do Cão Pastor

Alemão (COSUPA).
Na qualidade de superintendente, dos

trabalhos ria fifi.a Exposição, esteve o enge-
nheiro Hans Mcinl c como encarregado de
divulgação o sr. Sérgio Falcão.

O trabalho dos juizes não foi fácil de-
Vido a qualidade rios animais que se. apre-
sentaram, entre os quais "Kld" e "Dólar",
amestrados por Arrclino Sousa, considera-
do campeão sul-americano de adestramento.
Como nos demais certames do gênero os
cães sãn observados para julgamento quan-
to â postura, saúde, conformação dentária,
côr rios olhos, brilho e eôr do pêlo, orelhas
e rabo. Por Isso, são demoradas as deci-
soes rios juizes que, por vezes, não dão o
primeiro lugar ao aparentemente mais bc-
Io c Mm ao que apresente um total dc qua-
lidade que o coloque em destaque entre os
competidores.

OPINAM OS TÉCNICOS
t

Lembrando recente legislação federal
sobre Incorporação dc cães pastores ale-
mães nas Forças Armadas e que de há mui-

to os tem a antiga Força Publica estadual,
hoje Poliria Militar, dirigentes do certa-
me encaminharam a reportagem aos juizes
para que opinassem.

Os srs Talay c Monlcforte, foram una-
nimes em declarar-se entusiasmados com
os animais em julgamento. Disseram qua
ao ver os filhotes podem adiantar que cm
breve futuro o Brasil possuirá multo maior
numero de campeões. E aos juizes dc ou-
tros certames a tarefa tnrnar-se-.i rada vez
mais árdua, em vista da qualidade bem me-
lhor ainda dos concorrentes.

CÃES PASTORES NO II EXÉRCITO

Declarou, finalmente, o sr. Bove Neto:"Exposições como esta são fatores da maior
Importância para a melhoria da raça. Is-
so porque nelas se escolhem c se conferem
prêmios aos mais perfeitos c belos exem-
luares, Os vencedores são depois disputados
para os cruzamentos, o que concorro para
a criação rie bons filhotes e aumento rio
nível rie. seu padrãn Asslml, nestes certa-
mes não só a estrutura dos animais c ana-
Usada, mas também o temperamento c ra-
rater como elementos primordiais a um
bom cão de guarda. Os referidos são a
base para a função a que se destinam ês-
ses animais, o que é reconhecido em todo
o mundo. Eis o mais destacado motivo pa-
ra a raça dc eães pastores alemães ser nti-
lizada pelas policias c exerci Ins rio mundo,
Inclusive, no momento, a sociedade que
nrclrlo está em cntrnirimrntos com o II
Exército, o qual deseja incentivar a utiliza-
cão de cães pastores nos trabalhos milita-
res".

Esclareceu que. a COSUPA. congrcgaii»
do as sociedades especializadas do Brasil,
Argentina, Uruguai, Chile, Peru e. Colem-
bia, funciona como órgão agregarior e na-
dronlzarior da criação e adestramento dês-
«cs belos animais. "Temos, também, Inter-
cambio eom os Estados Unidos e. Japão —

declarou finalizando — e se cogita, agora,
fundar a Confederação Panamcricana de
Cães Pastores Alemães.

Petroquím&a União»,
sti r.
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'¦¦'',}' ÍNão seja ultrapassado.
\r^Còmpre caminhão Dodge^

k>'\ Qom oDodge, você nunca
!s^^Ê;|;).-;|iça^ara trás.. É o

minhãb wâsileiíipíiháis- avançado. Seu
«oré a^àis;iQoderno fabricado no

Fale menos palavrão.
Compre caminhão DodgeJ :<4:>:>4
^— —:—r~\jT .$*¦¦'
Com o Dodge você •¦¦¦ r -/

vence as piores estradas, v^ |;
sem encrencas e sem' ^
blasfêmias. Êle foi feito para você carregar

antes. Tçm comportamento exemplar.,
Seu único vício é andar mais ¦•¦ -"

depressia.
Nunca pare na pista. .

- Compre caminhão Dodgé.K,
0 Dodge topa qualquer ^

asil.Terü maior tòrque e maior potência. mais carga e descarregar menos nome feio. parada. Tem chassi super*
taPn®getepni novidades.
0 DQdge 700;;ganiiou o sjstema de %
duração-Jma^e^íquelhe dá
^imentftlindaaaibrS^:.,-., ',-.- i
*í PickTU^D^ge/que^-de longe - Termina com a angústia terrível das viagens maior do que a lei permiti
li8 ^itia^você ganhp^ tóplèza:«':; :,:. . :., sem fim. Erarámente precisa de consultas. Êle foi fejto mais forte
pensão'^m^^'ã^. -r S. ¦ 

',- 
Tem uma cabina tranqüilizante. Para andar melhor dentro

EoDodg^40Q,agpra^ Espaçosa, confortável. Ótima para a Compre caminhão Dod

i (Tenha vida mais longa. reforçado, que permite a colocação de.;. ;^v
!¦'¦/. .: >¦'' '4r\&'
l qCompre caminhão Dodge.j qualquer tipo.de carroçaria, sem, y,y^.

0 Dodge dá o descanso necessidade de adaptação..-v.' -4*0-
necessário aos nervos. Agüenta mais carga e tem velocidade'.44M

Termina com a angústia terrível das viagens maior do que a lei permite. .- -4^§
*í$íjj^ sem fim. Erarámente precisa de consultas,
pensão^á#mae^íS-'^^' 'r 'v '¦' Temuma.cabinatranquilizante.
EoDodg^400,agpra^Omf^ ' Espaçosa, confortável. Ótima para a
"mfãcu^ppc1ona|J 

c^p|inua aquele saúde de quem dirige. t¦_%,,»
ha9]raj|^^^é^;^^prç riia frente,^ [Chegue mais cede, em casa.j ^

n^, '$^i^^J§0W0) 
:^''-:':W' f O Dodge chega ^mpre^,';!;' 

• /

Êle foi feito mais forte do que aTei,vr* iw
para andar melhor dentro dela/ '?^;,!f*

Compre caminhão Dodge. ' . '\.4'.k.

CHRYSLER¦;'d,ò>BRASIL

,. MOT" "ODGE700 ÜIESEL, 10.850 kg, MOTOR PERKINS DE 140 BHP, (3.- EIXO OPCIONAL PAftAJ8.500.kg)- DODGE 400;5.443 kg, MOTOR DE 203 HP - PICK-UP DODGE, 2.359 kg, MOTOR DE198HP,, ^

Realizou-se em Capuava,
municipio do Santo André, a
solenidade ria cumieira rio
primeiro conjunto rio oriiü-
clns ria Petroquímica União,
que se constituirá no maior
empreendimento ria América
Latina, e em lermos rie prn-
clucão, entro os maiores do
mundo.

Ao nlo, que marcou a pre-
senea rio General Ernesto
Geiscl. presidente da Pe-
trobrás, estiveram presentes
o Ministro do Interior Cosia
Cavalcanti; o Ministre rio
Planejamento João Paulo
Reis Veloso; o secretario ria
Fazenda Dilsnn Funaro: o
presidente rio Banco rin Bra-
BÜ, Nestor Jost, além de ou-
trás autoridades civis e mi-
litares, e acinnistas ria em-
presa.

O engenhelro-quimico Car-
Ins Eduardo Paes Barreto,
presidente cia Petroquímica
União, referindo-se às nos-
sibilidades ria nova empresa,
difse:

— "Este empreendimento
está concebido rie forma a
abastecer o mercado brasilei-
rn cnm seus produtos vendi-
dos a preços de competição
internacional, dispensando,
em face de seu cuidadoso
planejamento econômico, as
despesas alfandegárias. A
petrobrás, fornecedora de
materia-prlma, — a nafta de
petróleo — lambem propor-
ciona a .sua venda à Petroqui-
mica União, por preço que 5e
situa entre os melhores dis-
poniveis no mercado interna-
cional."

"— A lecnolopja usada pe-
Ia empresa é, sem duvida, o
que rie ma.l3 moderno existe
nn mundo cnm unidades si-
milaros em pleno funciona-
mento, trazendo, assim, a
certeza da eompetitividario
cnm nutras congêneres, Além
disso, está localizaria no Pia-
nalto Paulista, no coração in-
dustrial rin Brasil, onrie se si-
tua um mercado consumidor
em permanente expansão,
cujo desenvolvimento pleno
tem sido enntirln e mesmo
refreado pela escassez tradi-
cional rie matérias-primas
que passarão n ser obtidas dc
forma abundante o a preços
muito mais compensadores.
Outro fator rie primordial
importância, acrescentou, ó
a reunião ria capacidade em-
presarial dc acionistas. cujo3
titulares, são responsáveis
por vários empreendimentos
bancários, comerciais e iiirlus-
trials, rie apuraria tecnologia,
tanto na área estatal, quanto
na iniciativa privaria."

Por outro lario. disse o Mi-
nistro Costa Cavalcanti, que"a lei que criou a Petroquisa,
abriu para o Brasil a partir
riesia década, o inicio ria Pe-
troquimica que proporciona
um marco an Pais, tão vigo-
roso quanto (oi a riecari.i de
40 através ria Industria sicle-
riirgica, a década rie 50 atra-
vés da Industria automobi-
listeia. A Petroquímica Bra-
fileira é o fruto rio dialogo
entre o Governo e a Inicia-
tiva Privada e a credibilida-
dc que o Governo tem na in-
dustria privada, como a ver-
riarleira impulsionnriora rin
progresso,

"nesnlução cumo n Pelro-
brás Química, acrescentou o
Ministro, que resultou na Pe-
troquimica União, rieve se es-
pelhar e refletir o frutn ria
revolução que foi iniciaria em
lOfil. Pretende o Governo
implantar outros polns prlro-
químicos no Brasil. Á pro-
xima etapa será no Estado
da Baliia. Como Ministro rio
Interior sou plenamente fa-
voravel ao ereuimenlo in
focos ric progresso no Brasil.
Mas considero indispensável
o planejamento e n equaclo-
namento dos pólos petroqui-
micos através dc um critério
que se paulc por uma plani-
ficação bem feita sob a c;irie
ria tecnologia moderna, Creio
que através ria Petroquisa e
ria Iniciativa Privaria. Iians-
formaremo'- n Brasil muna
grande potência pctroqulmi-
ca."
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m Paraíba

já fala melhor
M — .1*1.1 iilo

Todo o Vai" do Paraíba Já está se beneficiando com ns

novos serviços da Companhia Telefônica Brasileira, que ara-

ta de concluir a primeira etapa de seu plano de emergência,

visando a ampliação dos serviços Interurbanos.
Uma ligação entre Táubaté e São Paulo, cuja demora

era, cm media, de seis horas, agora é completada instantn-
neamente. O numero de troncos, aumentou de 70 a 100 •.

possiiblitanclo, também, um melhor sistema de comunicação
entre as próprias cidades da região.

Outras áreas do Estado, também se beneficiam desses, no-
ros serviços. A região de Ribeirão Preto, por exemplo, ja con-
ta com mais vinte troncos de microondas, possibilitando maior
numero de ligações entre as areias de Araraquara, Orlnndia,

Jabotlcabal, Barretes, Catanduva e são José do Rio Preto,
ro sistema interurbano estadual CTB-Embratel.

Essas informações foram prestadas pelo engenheiro Hei-
«m Siffert. diretor de operações dá CTB-Sâo Paulo. Para
éle. o plano cie emergência "não represento a solução defini-
uva dos problemas de comunicações Interurbanas, irias per
mitirá durante bom tempo o desafogo do tráfego telefônico
dessas arcas".

VALE 110 PARAÍBA

nn total rias ligações interurbana» dn Vale do Paraíba.
40% s-o feitas rom'a Capital paulista. 10% com o Rio de
Janeiro e 507. entre as próprias cidades do \ ale.

Toda» as cidades foram beneficiadas, com a conclusão
desta primeira etapa da CTB. Nos lugares ja existentes o-
troncos foram aumentados. Foi o caso de Sao José dos
Campos que de 11 passou a dispor de 18 troncos O mes-
mo ocorreu em Mogi das Cruzes, cujo numero, de tronco:
cresceu de 1 para 5, nas ligações via. Jacarel-Sao José dos
Carhpos-São Paulo. Em Guaratinguelá, as ampliações fo-
ram rie 8 para 11 troncos, via Taubaté, São José dos Cam-
pos-São Paulo.

3.a ETAPA

Dentro de alguns meses, outra área terá beneficiada
nelas ampliações dos troncos de Interurbanos. E' » terceira
etapa ou seja. a integração com o tronco Oeste da EM-
BRATEL atingindo Sorocaba. Bauru, Marilia, Presidente

Prudente e cidades do Centro-Norte do Estado. A condir
.-ão dessa etapa depende do término cias obras da E.YiBR.V
TEL,. Nessa área ?. ampliação será da ordem de 100% e
deverá estar pronta cm fins da 1971.

Cloro! Com esso oferta, nâo vai sobrar ^^^^^^S^m
um televisor portátil para '^^^^Êmí
o Papai Noeí entregar no Natal, ,^i' -¦ "^W^m

V. escolhe o marca e o modelo de sua ' ''A* - M' 
"\

variedade. Sob o teto amigo de uma ãÈÉÊmhi^W JÈÈ&fàJÈÊ^- 
'¦¦¦¦'¦$

ism mmmwà vai s6 atíí ^ÊÊakgjÊÊwÊj^
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TV. Mini Colorado R.Q.
l^njemdnemotogrdfica.
.Antena cjtulnvei. Som perfeito.

Avista '945/00
oo ci pasftmsfijot iguaii d* 63,00

Televisor Philips 531.
Síabilinaticris luxo.-M íq 11?";.
Duat antenas Hcurópicn;. ajustáveis.

Avista 1.0 50,00
OU era-pagamentos iguais dn 68,63
GRÁTIS: 1 ,6dio Artilheiro.

f. 
'¦¦:¦%, y,:-^;;'6v Íy0% \

Televisor Stmp.
Modelo PR 12. PorldtÜ. imagem perfeita V.,i =
protegido por frenle.acnVa *Yoy-boi\'' '

Avista 699,00
GUort pagamentos iguais de 44,80
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Televisor Philco Mobile B-254. £
31 cm (16% Tela gigante. Imagem e som permanentementeestáveis. Som frontal nítido. Anli-reflexos.
AVISTA 890,00
ou em pagamenlos-iguais ds 55,20

Televisor Baby Emplre Jubiltu.
Portátil, leve e funcionei, fona de ouv:diAntena telescdpica mullidirecionol.
31 cm-112").

Avista 649,00
ou em pagamentos Iguais ds 39,30

'" *. m$kY~'**"**"

Çoinpre, economize e ganhe 1 Volks 0 km. e mais 59 prêmios iodos os meses no Super Concurso Eíeíío-Racflo'-
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SINGER MULTIPONTO De.5ly9Üpor 46,90

SINGER ZIG ZAG Da 42^00^0^ 39,90

mensais.

mensais

Grátis: 1 conjunto do
2 tapetes,
naylorcarpet
(1 métroxõO) no valor do

89,00,

[CONJUNTO 

FÓRMICA WP 
*•• ¦ ¦ ¦• ¦ iW •• fc •¦ IVWI IHf ifflflitt

Mesa, buffet e 4 cadeiras. ¦-k-~~m*9mam
DeSS^O-porn 

J80
Bi JrW mensais

^S&izPm ^^Sm^Ê^^^^^^ zm%!^ "" JÊ.- atum mtmVMW BARATO QUEII
estações iguais e remarcadas,

pelo menor preço total.
, DORMITÓRIO BERGAMO

Casal-6 peças,
DORMITÓRIO JEPIME

Da j*9y9Ül>or 49,90 mensais

Qfj DORMITÓRIO BERGAMO
DajSy^QtTp0'' íl)y,y V/ mensais

COLCHÃO SUAVESPUMA-CASAL ÉII

mensais Do 4B79Ü por 14,90 mensais \^.

lfll ¦¦:¦¦¦¦¦'¦:-'iWÈ iW«*"ISB5"r"***alwÊW££JttãÉmMMMmW^ m™ i'! ' , fl ¦

RADIOFONE TECTRON
Módulo 1.
De-SÕ^CTpor4990¦ ^mJ mensais

¦>*" ¦ i. < a

àààámmá'

TV-MILLEN 59 cm De Q&$Opor

H,90'jr memensais

TV-SEMP
PIMENTINHA
Portátil.
Tela Rayban.

De^^Sü por

£090
itT%mfMr mensais

^^^~^^5\>^^^P^ LAVADORA BRASTEMP Hp

.^."^^^gàáK^ DeJ3^0por I

MLWWÍ55iSSBl" ! ^T LJ LJ - JgMJ**Í!^^_^^ i j^"' B.ATERIA PANEX-20 PEÇAS à vista- M|

fJgj|> 1 ' ' 
p III 

"^^S^^J APCI13:: ^O^U à vistaj y

•i f» <\£>f" fs^SZ^ZT^lÈbi m *m» «sumDcJi*ryt7| r All,,,,nll>3J8flnl©

Wj90 %£# '
<jr mensais

- COZINHA DE AÇO PAULISTA 
^; 

: |
Côr vermelha, exclusividade ÚLTRALAR. -;*,

Cantôoefriiâé^SO por 2.30 mensais ''•¦ Pahelejrti.rjüplo de 35j8Ó por24,80'mensais
Armàrip 8ÍmplèS.<le 8,30 |>or 5,30 mensais Gabinete 8lmple8.de;l),00;por'g,OO^me^(K>.^ i
ÁrmârÜítJup^lo de 11,00 pór-9,00 mensais Gabinete dupfo^é^p^i&^pméfís^^ 1
Armário p/ geladeira de 9,60 por 7,50 mensais Gabinete pj ^ia de.f4,30 pòr Íf(30weri«lís^'í | à vista

CHUVEIRO
LORENZETTI
Apenas 3990

\»^K »^»^^pH^«^T6Aw*9W%Vm

à vista

Praça da República, 511
DBX PE"

CENTRO: R. 24' da Maio esquina do Conselheiro Crispiniano - R. do Seminário 149 - R. São Bento, 92/lÜO - R. Irmã
Simpliciana, 45 - Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 1345. BELÉM: Av. Celso, Garcia," 1096. BRÁS: Av Ranciol Pestana
2192/2200. IPIRANGA: R. Silva Bueno, 2488. JABAQUARA: Av. Jabaquara, 679 (Praça da Árvore). LAPA: R, 12 do
Outubro, 87/89. PENHA: R. Ponha de França, 353. SANTANA: R.Voluntários da Pátria, 1749 TUCURUVI- Av Tuetl-
ruvi, 291. SHOPPING CENTER IGUATEMI: R. Igualemi, 1191. CAMPINAS: R. 13 do Maio, 482. JUNDIAl' R BarSo'de 

Jurdial, 919. MOGI DAS CRUZES: R. Dr, Deodato Wertheimer, 163. OSASCO: R. Antônio Agu, 97 SANTOS- R
Jo5o Pessoa, 49/51 e 150. SANTO ANDRÉ: R. Coronel Oliveira Lima, 27 - R. Bernardino de Campos, 41 SÁO CAE-
TANO DO SUL: R. João Pessoa, 51. SOROCABA: R. 

'15 
da Novembro, 84.
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O jogo de bilhar foi a causa de duas mortes ocorri-
das nestas ultimas horas.

VILA BRASILANDIA

João Ferreira de Araújo Sobrinho, de 19 anos, sol-

loiro, residente na rua Palmares, 108, Viia Brasilandia,

por volta das 22 horas de sábado, jogava bilhar no esta-
bclccimcnlo comercial situado na rua Paraptiá, 1883.
Sou adversário no jogo era um indivíduo conhecido pelo
vulgo de "Baiano", empregado de uma padaria nas pro-
ximidades,

À certa altura do jogo os dois se desentenderam e
Baiano disse para João Ferreira de Araújo Sobrinho:

 Sc você acha que eu não tenho dinheiro para
pagar o tempo, se enganou. Tenho uma íaca também.

E desferiu um só goipe na vitima que foi atingida
no pulmão, fugindo em seguida.

João Ferreira morreu nos braços do soldado Barbato
e Lodi, componentes da BP 347.

A 28.a Delegacia, está procurando o criminoso.

NA VILA PRUDENTE
No bar do "Nogue", na rua Costa Barros, em Viia

Prudente, por causa do jogo de bilhar aconteceu um con-
ílito com agressões reciprocas até que um íoi morto a
golpes de íaca e outro recebeu ferimentos graves.

As principais vitimas íoram Humberto Pedroso de
Pontes, de 21 anos, solteiro, que morreu ao dar entrada
no HC, e Antônio Carlos Corderi, de 22 anos, solteiro,
residência não apurada, c que gravemente ferido está
internado naquele hospital.

O criminoso é Antônio Mendes Ferreira, de 31 anos,
solteiro, residente na rua Murapena, 33, Vila Alpina, que
após matar pelas costas aquela vitima, fugiu para sua
casa onde íoi localizado e preso pelos policiais do 29.0
Distrito Policial.

Antônio Mendes Ferreira não se mostrava arrepen-
dido. Disse que ao ver seu amigo Eduardo Garcia apa-
nhando de uma turma íoi em seu socorro juntamente com
outro amigo, Pedro Polewacz.

— Entramos na parada — disse o criminoso — e eu
feri o cara que estava agarrado com o Eduardo.

itlr iNplrYy^*' \^m^m^.

Quem matou Adilson? Voltou
RIO, 13 (Sucursal) — Populares estão apontando

policiais como autores do disparo que matou, à meia-

noite de sexta-feira, na subida da escadinha da Gamboa,

o jovem Adilson Pinto, de 22 anos de idade.
O disparo que atingiu Adilson foi feito de baixo

para cima e, depois de varar sua coxa direita, cortou a

veia femural, saindo na virilha.
Passava das 23,30 horas quando Adilson acendeu

um cigarro. Diante das reclamações de sua tia, que so-
fria de bronquite, o jovem foi fumá-lo fora de casa. Por
alguns momentos ficou conversando com amigos, nas
proximidades de um ponto de venda de maconha. Sur-
giu um grupo de homens e todos correram. Começaram
a disparar e um tiro foi atingir Adilson, que era o ulti-
mo. Mesmo baleado o jovem bateu à porta de sua casa,
e morreu nos braços da irmã, Dulcinéia.

A ocorrência foi registrada pela 2.a Delegacia de
Policia. Ficou apurado que Adilson dera baixa do Exer-
cito no principio do ano e, no momento, estava provi-
clenciando documentos para trabalhar como desenhista.

||Jr'C&<.flL 'CSl

Depois de ser admoes-
tado varias vezes duran-
to o baile que se realiza-
va sábado à noite num sa-

lão da rua do Hlpodròtrio,
152, o operário Francisco
Wilson da Silva, de 23
anos, solteiro, residente

na mesma via, n.o 90, rc-
tirou-se do salão e voltou
momentos depois disposto
a matar.

Ele apanhou uma íaca
em seu quarto e rumou
para a desforra pois já
havia brigado e apanha-
do de vários freqüentado-
res do clube "Ribalta Fil-
mes".

E sem que ninguém os-
perasse passou a desferir
golpes e mais golpes a cs-
mo acabando por atingir
Odetino Simões dc An-
drade, de 25 anos, soltei-
ro, residente na rua Cons.
Rnmalho, 265, Bela Vista,
quo morreu no local. Atin-
giu lambem Maurício cie
tal, do idade e residência
ignoradas e que ficou li-
geiramente ferido.

O criminoso fugiu pa-
ra seu quarto e dai alcan-

çou telhados e mais telha-
dos indo finalmente cs-
conder-sc atrás de uma
caixa dágua, num canto do
quarteirão. Havia muita
gente em sua perseguição
c finalmente, depois de
duas horas, ele foi encon-
trado pólos milicianos da
R. P, 46 e 68, quando
rendeu-se. Estava exausto,
com a.s costas doendo.
Apenas disse: "Estraguei
minha vida. Mas juro...
elos mo provocaram".

Falecimento
Faleceu, ontem, o sr. Ama-

dou Isaias Mirandez, aos 60
anos tle< idade. Deixa viuva
da. Aüna da Graça e os filhos
Davlcl, Maria, Cecília. Cie-
mentiria Rosa e Manoel, além
de genros c netos. O feretro
sairá bojo. às 11 horas, da rua
Norma, 79. para o cemitério

da Vila Formosa.

^

A FAMÍLIA DE

AFFONSO ALIPEBTI
sensibilizada pelas demonstrações de pesar recebidas por ocasião de seu fale-
cimento convida os parentes e amigos para assistirem à missa de 7,o dia que
por intenção de sua alma será celebrada, no dia 15 do corrente, às 11 horas,
na Capela do Colégio N. Senhora do Sion, à Av. Higienópolis, 983. Por
mais este ato de religião e amizade, antecipadamente agradece.

c=2Z
A SIDERÚRGICA J. L. .AUPERTI S/A., por seus diretores auxiliares, sensibi-
lizada pelas demonstrações de pesar recebidas por ocasião do falecimento do
seu diretor vice-presidente

ÜFFONSO AlVERU
convida os clientes e amigos para assistirem à missa de 7.o dia que por inten-
ção de sua alma será celebrada, no dia 15 do corrente, às 11 horas, na Capela
do Colégio N. Senhora do Sion, à Av. Higienópolis, 983. Por mais este ato
de religião e amizade, antecipadamente agradece.

c^2
A S/A. AGRO-INDUSTRIAL ELDORADO, sensibilizada pelas demonstrações de
pesar recebidas por ocasião do falecimento de

AFFONSO AUPERTI
irmão dos seus Diretores,
convida os clientes e amigos para assistirem à missa de 7.o dia que por inten-
ção de sua alma será celebrada, no dia 15 do corrente, às 11 horas, na Capela
do Colégio N. Senhora do Sion, à Av. Higienópolis, 983, Por mais este ato
de religião e amizade, antecipadamente agradece.

c=£s
A METALÚRGICA NACIONAL S/A., sensibilizada pelas demonstrações de pe- S
sar recebidas por ocasião do falecimento de

AFFONSO AUPERTI
pai e sogro de seus diretores, convida os clientes e amigos para assistirem
à missa de 7.o dia que por intenção de sua alma será celebrada, no dia 15 do
corrente, às 11 horas, na Capela do Colégio N. Senhora do Sion, à Av Hi-
gienópolis, 983. Por mais este ato de religião e amizade, antecipadamente
agradece.

c=^2
A SIDERÚRGICA COFERRAZ S/A., sensibilizada pelas demonstrações de pesarrecebidas por ocasião do falecimento de

AFFONSO AUPERTI
sogro do seu diretor-presidente, convida os clientes e amigos para assistirema missa de 7.o dia que por intenção de sua alma será celebrada, no dia 15 docorrrente, às 11 horas, na Capela do Colégio N. Senhora do Sion, à Av Hi-
gienópolis, 983. Por mais este ato de religião e amizade, antecipadamenteagradece. r

c^3
A EMIL S/C LTDA., sensibilizada pelas demonstrações de pesar recebidas porocasião do falecimento de

AFFONSO AUPERTI
pai e sogro de seus Diretores, convida os clientes e amigos para assistirema missa de 7.o dta que por intenção de sua alma será celebrada no dia 15 docorrente, as 11 horas, na Capela do Colégio N. Senhora do Sion à Av Hi-
gienópolis, 983. Por mais este ato de religião e amizade, antecipadamente

c=£2
A PINHEIROS REPRESENTAÇÕES LTDA., sensibilizada pelas demonstrações depesar recebidas por ocasião do falecimento de monstraçoes 

ae

AFFONSO AUPERTI
pai togro e tio de seus Diretores, convida os clientes e amigos para assistirema missa de 7o dia que por.intenção de sua alma será celebrada, no dia 15 doCxrreí, '„..' h°raS' n8 Capel' do Colé9io N- Sonora do Sion, à Av Hiqie-nópdU, 983. Por mal, este ato d. religião e amizade, antecipadamente

c^k
A TRANSPORTES MN LTDA., sensibilizada pelas demonstrações de pesar rece-bidas por ocasião do falecimento de P

AFFONSO AUPERTI
pai, sogro e tio de seus Diretores, convida os clientes e amigos para assistirema missa de 7.0 dia que por intenção de sua alma será celebrada no AL i r !,corrente, às 11 horas, na Capela N. Senhora do Sion à a! Sr ?• 5 d°
Por mais este ato de religião « amizade, Jí^m^ ^T" V'

"Pagador de promessas"
esfaqueado

Ercilio Ferreira Soares de: 48
ciante, domiciliado na Rua Norita, 57

casado »J
ficou conhecido na Vila Maria quando cútr-' ^
messa de carregar a pé uma cruz

-'mpriti.
mte eaté a Aparecida do Nortp, caso o Brasil v

peonato Mundial de Futebol.
Ontem, as primeiras horas da manhã

Alegria, naquele bairro, êle provoc

ences
cinco r

? Ütt

'«Pm
cou o sanai»,bastião Lúcio da Silva, de 54 anos, cagado »\r

Av. Alberto Baiyngton, 2.695. Sebastião naoc «de um dos botequins da praça e onde beberali
Por isso ficou à mêrce cie Ercilio, eme 0"a 

'?
vários socos, atirando-o ao solo. Mesmo estantLr
tle uma faca de sapateiro, Sebastião não reauí
rindo mesmo escapar, tentando alcançar nora
bar de onde saíra. Todavia, foi perseguido 

'

por Ercilio, que se mostrava disposto à agredi 1vez. Foi então que élc fez uso da faca r> deste*
dos golpes no agressor, atingindo-o ne, ventre rr» nas costas. Houve a interferência e!r> outras'»'
o sapateiro foi seguro o desarmado, enquanto orilio, que é alcunhado de "Gaúcho", era colocai!
«le chapa HH-80.40, guiado por Jorge; Di Bota?
movido para o PS dc Santana. Verificou-sequete'
do era bastante gravo, mas sou encaminham*
um hospital foi demorado, pois os consultadosrjl
não tor vagas. Somente multo depois é que èle fea Santa Casa. onde ficou internado

O delegado Nathan Rosenblat, de plantão -.
DP., a par do acontecido, mandou autuar omem flagrante, quando ele disse que só foz usorji!!
perceber que não mais tinha oportunidade U tsegunda agressão.

CLASSIFICADi
AUTOS

VOLK!
Entrega imediata

SEDAN 1.300
SEDAN 1.500
SEDAN l.fiOO

ENTOADA
ENTOADA
ENTRADA

SEDAN 1.110(1 TI, COlTf: ENTRADA
VAIUANT  ENTRADA
KARMAN GUIA
K-ARMAN GUIA TC
KO.MB1 STANDARD
KO.MI1I LUXO ....
FURGÃO 
PICK-UP 

ENTRADA
ENTRADA
ENTRADA
ENTRADA
ENTOADA
ENTRADA

FINANCIAMOS 0 SALDO ATç 30
MESES

Srs. proprietários ele- TAXIS, dispomos d« ra-
lentes ofertas para trocar seu TAXI USADO, porá
ZERO KM. Solicite a presença ele tira n/reprs&

tante. TRATAR — Rua Darão ele Itapcllnlnga, S).

9.0 - cj. 91S20 - TELEFONE 34-IS20.

PIANO /
âos cruze

-$8 ledas,
SÓnoridad
vél. Gara

m)M
ipAGAMEfi
23 MENSAL!

2$

DIVERSOS
mUVAlTALb

/ Aiòm de outras castas do videiras sei
acionadas':.Niagara Branca (Marcngc
i- Rosada, Moscatel, Hamburgo, ospocid
(para vinhos a multas variedades maí
: Tomos também laranjeiras, nogueira
| ameixeitas do Japão, plantas ornama
r tais e florestais c uma infinidade de c
, Iras. Despachamos para qualquer loca

f dada. Peça-nos catálogos grátis. Vis
l nosso Depósito de Plantas com estac
¦; namento.
j EST. AGRÍCOLAS MARENGO
1 Fundado em 1887
V Av. Celso Garcia, 5.632
d Tel.: 295-0992 •Tatuapé - S.P.
;.' .Das 8 às 15 li. ind. sábados, leclaio tmm tMa

w*|
E COM
MAREN

N

M

MÉDICO OCULISTA
Precisamos.

ERNO ESTO

Traiur à Rua Con- ¦fWpnto em e

8clheiro Brotero, 1.280 L

TROQUE SEU TV USADO
Pof PHILCO "Soltd State" portátil ou BC-íi*

da mes» luxo. Facilitamos os píjafflíntOJ. .

BUONO, At. Cásper Libero, <6J -

II li

Novena Poderosa
ao

Menino Jesus
de Praga

6 Jesus, que dlssestcj!Pede e receberás, pro-<-'Ura • acharás, bata e n
Porta se abrirá I", por In-termédio de Maria VossaSagrada M5e, eu bato.
procuro e Voa Rogo p.i-ra que minha oração sr-
Ja ouvida.

(menciona-se o pedido),ó Jesus que di.sseste.s:
Tudo que pedtres ao meu
Pai, em meu nome, "Êie
atenderá"!, por intermé-
<lio de Marta Vossa Sr»-
grada Mãe. eu humilde-
mente rogo. ao Vosso Pai,
em Vosjo Nome para quoa minha oração seja ou-
vida.

(menciona-se o pediilnl.
ô Jesus que dissentes,"Os céus c a terra pnssa- jrão mas a minha pala-

vra nfio passará". Por ;intermédio de Maria,
Vossa Sagrada Mãe. eu
confio que minha oração
seja ouvida I

Graça alcançada porVITO zuro

Devolução li
Empréstimo
Compulsório

Lei n.o t-M
irt. Io

G () N T A S
LUZ E F ôífí

O valor rK™*.
em contas de <>L
torça c/ou a' "'
poderão «f/S
«acues da Ele!: ¦
d.-.s cm dinheiro.'
Praça da Se. 300,»
and., cj. 104 '«¦'
MendcsL

PERDEU 
•JJ

wna CÉrtíl» pg»fÉPaulo y^cboJpC
(encente > ^lAi"

i.9;6, que ""
nc-n
tificaeio

PERDIDOS E ACHADOS

PER D EU-SE
, ,i.t, âmaelof-íSCarteira de Ident.. cart. do no, ff"'d, dtMÇ

do carro Volks-69 chapa 48-07-T! t.ilnes ,_ £
carnet do INPS, carnet do montepio .™- $ , t
a ítalo Vallini, res: a R. Bueil
N. Conceição, tel.: 267-7233

EMPREGADOS PROCURADO!

Vendedor aposen
(Ramo Farmácia!

Precisamos para chefiar escritoritr - 
^

externai. Tratar à rua Com. Cl
14 kl IS horas, segttnda-frlta.

IIVtí%
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I garunte
lOQUE VENDEJ

PIANO A. ROSENBAUM. - Cor-
dos cruzadas. Chapa de metal.
ÍSledas, dupla repetição. Ótima
sonoridade. Com môcho regula-
,»l, Garantia de 5 anos.

:»JJ33S^1Tpor eis 2.295,00
?PAGAMENTO DESDE CrS 114,00
3MENSALI0ADES DESDE.. ..Cr$ 145,00

C 3 MESES DE AÜU HO I
¦2». SERVATÚRIO HIHFANTI"

TW§?%

TAPETE "BOUCLÊ SÃO CARLOS". Em lã
e crina. Atraentes e sugestivos desenhos em
lindas cores.
TAMANHO -130 x 200

DE Cr$J£S7CÕ POR Cr$ 109,00
TAMANHO • 170 x 240

DE Cr$_2J^OCfpORCr$ 169,00
TAMANHO - 200 x 250

DE Cr$J^607€trPORCr$ 209,00 tELfVI$&ft (NRYVÍDtO
,:,V/ 

-(23") 59 CENTÍMETROS.

Im&wtt por ,á' 598,00
ÉPAGAMENTÓDESDE:.;.,-'.;..,,..i-:,. CrS 6,00
M;MENSAUDADES|DESDEi.,vÁ,ift. Çr$ 35,30

CAMA JUVENIL. Vi grade removível. La-
queada. Estrado de grande resistência. Nas
cores: rosa, azul e creme..
DE Cr$ JDSretTPOR Cr$ 79,00
1.° PAGAMENTO DESDE Cr$ 3,00
23 MENSALIDADES DESDE Cr$ 5,10
GUARDA-ROUPA JUVENIL. 3 corpos.la-
queado nas cores: azul, rosa e creme.
DE Cr$J^7ÜCTPOR Cr$ 149,00

l.o PAGAMENTO DESDE CrS 7,00
23 MENSALIDADES DESDE' CrS 9,50

COLCHÃO "SUAVESPUMA
TRORION". - Em plaslispuma,
silencioso, anti-alérgico e anti-fér-
mico. 10 anos de garantia.
SOLTEIRO
DECrSJBâ^PORCrSlálj,!
l.° PAGAMENTO DESDE CrS 1,40
23 MENSALIDADES DESDE......Cr$ 8,20
GRÁTIS: 1 TRAVESSEIRO

CASAL

DE CrSj^PC-R CrS 215,00
I.° PAGAMENTO DESDE CrS 2,20
23 MENSALIDADES DESDE....Cr$ 12,70
GRÁTIS: 2 TRAVESSEIROS

OFERTAS DA TAPEÇARIA
JUTA ESTAMPADA

LARGURA: 1,30 - DE Cr$ J^POR CrS 7,60 0 M.
MARQUIZETE TERGAL

LARGURA: 1,50 - DE CrS JJrfrO"POR Cr$ 8,90 0 M.
TAFETÁ BORDADO

LARGURA: 1,30-DE Cr$J4HHTP0R CrS 9,90 0 M,
GORGURÂODESÊDA

LARGURA: 1,30 ¦ DE Cr$ JiMHTPOR CrS 11,00 0 ML
TERGAL ALTO RELEVO

LARGURA: 3,00 - DE Cr$ j!í;0{)'POR Cr$ 21,50 0 M.
1 ESTOFADO "ACAPULCO". - Armação moderna e resistente. Esto-

:' im espuma com revestimento de courvin. Várias cores.

fin1-' PAGAMENTO DESDE CrS 5,50
,UU 23 MENSALIDADES DESDE..Cr$ 32,50

"¦ i :W"^^^iyí'^i¥^È^ii^<m^w^W-^^^:'

DORMITÓRIO "MALAGA". - 4 peças cm caviúna selecionada, sendo:
armário com 4 corpos com 2,20 de largura., Cama de casal e cômoda-pentea-
deira conjugada e banqueta estofada.

.."PAGAMENTÓDESDE Cr$ 6,60
DE Cr$iSWp0R Cr$ tWUyUII 23 mensalidades desde..a$ 39,00

W.ljií POR CrS %0^W9UU 23 MENSALIDADES DESDE..CrS 32,50 flnjÍJj-cl^ **«»« «« ¦

¦

. Cr$;48,7Q

CONJUNTO "TUBULEX". - Mesa
medindo: 1,00 x 60. Tampo revestido
de Formiplac. 4 banquetas com tampo
inteiriço de Formiplac. Pés bronze
com ponteiras douradas.

DE Cr$JtfíWPOR Cr$ 19,00
1.° PAGAMENTO DESDE Cr$ 3,00

23 MENSALIDADES DESDE..».CrS 5,10

PANELEIRO DASE DUPLO
DE CrS^ó+rTO" POR

234,00
GABINETE DUPLO PIA

DE Cr$J54r3CP0R

CrS 174,00
NOVA COZINHA DE AÇO "SECURIT" LINHA E. P.
Novos portas almofadadas.tipo geladeira, com vedação total. Novos puxadores
de jacarandá maciço. Novas dobradiças blindadas. Novos pés reguláveis de
alumínio. Proteção total contra ferrugem.

CONHEÇA A (ÔR "OURO VELHO" DE NOSSA EXCLUSIVIDADE
5% NO 1.° PAGAMENTO E 0 SALDO EM 23 MENSALIDADES IGUAIS
GRÁTIS: DESENHO ¦ ORÇAMENTO - INSTALAÇÃO MAPPIN

FOGÃO SEMER RADIANTE. - Com
abas e tampa. 4 queimadores gigan-
tes em aço inoxidável. Grelha inte-
gral e assadeira com grelhador re-
movíveis. Isolamento térmico perfeito.
Forno amplo, iluminado/ com visor

cTeQSi55íOTPOR Cr$ 325,00
1.° PAGAMENTO DESDE CrS 16,00
23 MENSALIDADES DESDE.. .Cr$ 20,60
QUOTA PIBICAS DU SUPERGASBR&S COM ENTREGA
AUTOMÁTICA. [II PUNO ESPECIAL SEM ACRÉSCIMO
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FAMÍLIA
INTOXICADA

Apresentando sinais do
fortes intoxicações alimen-
tar, a domestica Verônica
Pereira Dutra, de 27 anos,
e suas filhas í.«pia Dutra,
de 7 anos, Maria Lúcia Du-
tra, de 6 anos, e Cíntia
Dutra, de 3 anos, depois
de atendidas, sábado, às

primeiras horas da noite,
no Pronto Socorro Munici-
pai de Santos deram entra-
da no Hospital da Santa
Casa para observações.

Verônica Pereira Dutra,
residente na rua Alfredo
Alberlini, 157, bairro do
Marapé, o seu marido Pau-
lo Dutra (qualificação
ignorada), quis exterminar

a própria familia. Ele che-
gou embriagado em casa o
adicionou veneno, ainda
não conhecido, ao doce que
foi servido à esposa e às
três filhas menores.

As meninas passaram a
ne sentir mal e enquanto
eram cuidadas por vizi-
nhos e transportadas para
o PSM, Paulo Dutra se

evadiu. A autoridade da
3.n DP procedeu a apresen-
tação cle material para
exame toxicologico e ins-
taurou inquérito.

ASSALTO

Dois desconhecidos rou-
baram 2.500 cruzeiros da
casa "Festival da Sorte Lo-

terica", situada na rua Ge-
neral Câmara, 391, no
bairro do Paquetá, nesta
cidade.

Às 8 horas da manhã
Carlos Gonçalves Tavares
Pereira, casado, cle 23 anos,
morador na rua João Pes-
soa, 377, abriu a casa lo-
terica, quando os ladrões
ali entraram e sem permi-

lir que ele se virasse, en-
costaram-lhe nas costas
dois revólveres. Depois cle
se apoderarem da chave
do cofre os assaltantes re-
colheram-no ao banheiro.

Abrindo o cofre, segui-
ram e desapareceram. Um
freguês, ao chegar ao es-
tabelecimenlo, ouvindo os
gritos de Carlos Gonçal-

ves, foi quem o libertou.
No 4.o Distrito Policial,
onde foi apresentada a
queixa, a vitima disse que,
não podia nem adiantar
às autoridades se os la-
drões eram cle cõr branca
ou de cõr preta.

MORTE
Na manhã de hoje foi

í ''-'
1 ¦...::.::,.:

i. . \y.'y.yyy 
'•¦ 

;

Esta é a famosa Unha de Írag583 Semetv
Um destes fogões tem a característica que você quer.
A beleza que você adora. O charme que você gama.

A Eletro facilita tudo para você possuir ofogfío
que vai conquistá-la. Os fogões de alta qualidade

estão erri nossas Icjas Venha vê-los de perto.

:íw; •''¦:•'<:>'• '¦'&•'/.k

f
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NôvoFogSòSomor Luxo. Com )am:.!:
pq • còló-Heliogâi. 4 BÍ5dqi...«'mbuti-*' dá'i.'Foíiib'com vliorl. Eíliifo-foéhado; ¦

' ou., om pagamontoi iguais, do 21,70:¦¦;;*"'¦¦¦ ¦•<¦ ¦¦¦,, 
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I r^5^ !_./'__:* ^^'^^'^m^. \yR

RRRi ':kR;íR:yRRRR RR RRR.'R . 
'¦:¦''.¦, '• ;RkkR';-RkkR.'"'.'¦'• '¦'¦¦'R::y RíRR, k»...4..,n„„- -, ¦¦ T(jm mm M|)|[[)MJal|)J""-':'j

Compre, economize e ganhe 1 Volks 0 km. e mais 59 prêmios todos os meses no Super Concurso Eleh-o-Radiobraz.

encontrado morto«,
do mal° rasteiro;
terreno existente -'
zamento da avc"
Nações com a mciro ', cm Cubai»
lorisla FranciscoV.:
casado, de 40 arP''i!l do Estado deiAs autoridades "•¦

daquele municip|0i
xada Santista ais
ao local, O corpo risentava qualquer i
terno de Violência
posição é a dc- qtcisco, que se dava
da embriaguez e rs
rua "10", casa 68,1
va. em Cubatão, 1
tido morte naturs
somente a autópâ
vai revelar ave
causa. Perto do
foi encontrado ta
chinelos, tipo |la5
usados, em bom u
conservação equer
tenciam a Francí
estava calçado.

PROCURADOS

Agentes da Deli
Arquivos e Regi.;
minais cle Santos
caça dos ladrões
Alves Barreto,v.
tinho", de 22 anos
Jorge de Oliveira
anos e João Rata
Santos, de 33 au,
nados, o prm*
anos de reclusão,
do a 2 anos c v
rt>.'lusQo, e o tem
bem ;'t mesma pet

©

ATROPELAI,™

Na
Branco, praia Gra
rélio Martins i
morador ã rua
Vila Diva, São!
volante do carroí
atropelou e mata
danta Francisco
Neto, de 17 arai
de Fortaleza, C,
residia naquele r
praiano, à rua
Alencar, ligação
1.952. O corpo í
foi transportado
IML de Santos,

I

Ikími
Na manhã deonfc

determinação do
Ari Sampaio de0!
da equipe 3, do 12)
to Policial, (ora
os Indivíduos Llfil.1
to Filho, de 26 m
do, morador na ni
rle Março, 22, na V:
perança, e Luís to
tíz, de 19 anos,.*
sidente na rua Dia
na Vila Ré, A*
titulavam cap, t-
cap. Aurélio e ~
vam para as íitwat
pitai, propondo 0
cios revistas %
Fiscal. Policial d
tladcs Aeronáutica
forme o acerto lw
mandavam às fc=
curai! as, o cobri-
bastião da Costa,!
anos, solteiro. &
nariiaRossi,2,iu<j
para receber o C
das assinaturas s";
Sebastião recebiaS
missão cinco cniiS
assinatura no )'J
cruzeiros. Lins
Filho e Luís W
que possuem í
montado na rua -
to í)7, 6,o andar,,
cerca de 40 firttS
do queixa dê wc-
prietários, daí o •
mento da PoüciJ.;
indivíduos forarr.;
nhados à Casa i»
ção e Sebastião-'-
apenas indiciadol5
rito.

assa
Durante a ra!-

de sábado, na r.
seslau Brás, na *
município de u»
encontrada no*
pes cie faca- «•
Maria Isabel f*
tiago, <ie 3i »--;
«rolteira, e fluei-
rua Art'";1;
10-A, naquel».'5
mo. ferido,- t»
faca. estava »5
João Pink«u^Í
casado. doB»*
„« Mocma-_ -,
Iara. Seu «»%
^ e íoíhS
te traii?i'i'r'5Sj.i
Hospital dasJ-^
de ficou mie"1-

Maria 18%*.
conhecida P' j
havia sf;\>l
vários ralf> y
que a mulher^f
Yquela rua, A,
contro amog*"'
trecista. E^'
ficou apura1™
meiras horas
gada esüwfjjrif
lhar-nürim,cV
dWduorae*Sl»»
demais tttf&
bar que a'1 '
vam.

a.ii
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SRAiSO-Soià-cama 
o

duas poltronas com es

Emento de espuma.

, varias cores da, "de,
1 fbeleza e durabilidade. |

ide 770,00
por 525,00
ii 39,60

CONJUNTO ESTOFADO
í FRLON - Soiá-cama o

Ss po«™nas. Ben. o

modelo em ma delta da

fli Estolamento de as

^asfr,coo-
Taiivo 

"durável.

ie 545,00
por 395,00
o, 28,80
mensais ipis.

CONJUNTO ESTOFADO
^P,NAGES 

- 3 pecas
íorradas em legitimo

courvin. Lindas ojej

Modelo em madeira de

|ei com pés de pato. I

de 690,00
por46S,00
h 36,00
mensais iguais.

CÔMODA LAERTE
Em Caviúna.

de 112,00
por

J8,00

.;;"MftVEIS
.. "' AVULSOS:
'GUARDA ROUPA.• REALEZA ,:..í.Ern Caviúna- e Marfirrí.

d^i90^p-por|$^qo

BERÇO HORIZONTE
Cromado com

rodízios.

de 145,00
por

89,00 *
ou

X m
i

EPARA
ESVAZIAR

OS DEPÓSITOS

| o \J

lliAL—s^m

***M§t 
§5^ v i^^

DORMITÓRIO SÁO PAULO
Com grande armário de 4 portas?
Acabamento em caviúna.

de 590,00 por 395,00
ou mtbi.ÁO mensais iguais.

DORMITÓRIO SANTO ANTÔNIO

Armário com gaveteiro. Fino modelo em

caviúna. Uma oferta excepcional da

sua Utilbrás.

de 720,00 por 539,00
ou

41,76 mensais iguais.

pt tstí ii"^*~B"fift'

m\tr*iimW4r% í é# -
tWl^&iímmÇ'9\
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DORMITÓRIO PARANÁ - Em madeira
de lei. Acabamento em caviúna.

lie 1.150,00 por 839,00
ou 50,40 mensais iguais.
DORMITÓRIO SANTO IRINEU "LUXO"
De imbuia toda decorada. Guarda-Roupa
de 4 corpos com gaveteiro. Cama con-
jugada com dois criados-mudos. Pentea-
deira. Cômoda com amplo espelho.
Beleza e qualidade.
de 910,00 por 699,00
ou 56,16 mensais iguais.

mensais 12,9©
7,20

, mensais
mensais

COLCHÃO DE MOLAS
SOLTEIRO EVENA

Com Garantia.
apenas 79,00«

7,20
mensais

COLCHÃO DE MOLAS
CASAL EVENA

Com Garantia,
apenas 149,00
u8,64

mensais

,. COLCHÃO:
.:•?: DÉ-MOLAS^

;: EPEQA. CASAL i
'^,.: Ljuxüpsi.ssjmò.' /

Sbpéims 275,00
911 Afl

; .fcyjUU^BBiiiii,
COLCHÃO ÍIE ESPUMA^
SOLTEIRO: PIRAÈSPUMA,v

m
l.^lfeffl

mensais

^^^^PÉ|NA"f:Me3a e,4
lS|P/^'^!^^lac 

'PM estofadas
MlHHüDi

iHil "^1 1
;ÇÀMA pEjSÍJLTílRO INCASv f
^#Ê^lpá^^;,«^Marfini, ,:

MÓVEIS DE ESTILÍ)"ÇOkONIAl"
Fino acabamento Madofra doLei. Arca Ramos

de 690,Ò0rpor 3 65,00
ou 21.60 mensais '

',¦¦¦- •- ¦ ; »iiViJ--.' -.' ¦¦ ¦ vs.l '-. 
.t2-

110,00 ou
^CàlpifáíOEESPUM^ÒAíÍAL PÍRÁÈSPUMA

flPEHfl^ 199,00 ou 14,40 mensais

jfcJpt». j|

BUFFET ABAETÉ \j'
Laqueado o Tampo de Fórmica.

tíe 325,00 por 215,00 ou 15,84
mensais.

iiiiií/.tiriiTii

mensais

TAPETES
BEMA BOUCLÊ

2,00 x 2,50
Diversos desenhos

modernos em lindas cores.

de 172,00 por 115,00
ou /1?4 mensais

499*00 «a
29,80

Aproveite
nossa Oferta
Excepcionai

para forração.
CARPET YORK

BANDEIRANTE-Diversas
cores

vivw mensais
por m2

' 
COLCHÃO DE ESPUMA¦':¦. 

PERCO PIRAESPUMA )

í%^B:':59fpp-;'::-:

mensais'

?
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FAQUEIRO "WOLFF". 101 peças
em aço inoxidável, com facas ser-
riihadas. Esfójo à parte,

DE Cr$43W POR Cr$ 89,50
1.° PAGAMENTO DESDE CrS 4,50
23 MENSALIDADES DESDE  CrS 5,70

BALANÇA PARA BANHEIRO
"DESIREE" - Importada. Capaci-
dade para 120 kilos. Assistência
Técnica permanente.

DE Cr$4^5frP0RCr$ 39,90
l.a PAGAMENTO DESDE CrS 1,90'23 MENSALIDADES DESDE CrS 2,60

^^

CHUVEIRO "LORENZETTI".Com
desviador. 110 e 220 volts.

DECrS-HyJIT POR Cr$ wv,
1.° PAGAMENTO DESDE CrS 1,90
23 MENSALIDADES DESDE  Cr$ 2,G0

JOGO PARA BOLO 7 peças,
classe luxo "Porcelana Real" Vá-
rias decorações.

0E Cr$43r5*P0R CrS 9,90

^ikíSSsíM^SS.Yímm\ví -I tJc.iswjSK'N^f™^- li NI^jmmÊwniMfêH
^w mm)

CAIXA COM 6 COPOS PARA
WHISKY "MARTIN" Várias deco-
rações, luxo.

DECr$4íyHh0RCr$9,90
^

COPO PARA CHAOU REFRESCO"CRIS-
TOFOLU". Base de prata 90.

DE Cr$ -^rS^POR Cr$ 7,50
JOGO DE FACAS "MUNDIAL': -Para
cozinha. Serrilhadas. Embalagem para
presente. Jl rfl

DECr$-22750"pORCr$ I4,ÜU

mm^ÊÊÊÊS*

COGNAC "STOCK 84".

DECr$^76ô-p0RCr$4f40
WHISKY "SCOTS BARD". Caixa com 2' r°DE 

Cr$ 22r6& POR CrS 15,90
GRÁTIS: 1 GARRAFA FANTASIA

MAQUINA DE COSTURA VIGORELLf
"ZIG-ZAG" GABINETE LUXO. - Costura
normal e em zig-zag.Móvel em imbuia ou
marfim. 50 anos de garantia.

DECr$-49Ô7eô-P0RCr$ 399,00
1." PAGAMENTO DESDE Cr$ 4,00
23 MENSALIDADES DESDE CrS 23,60

ENXOVAL Jfápflétt COM 42 PEÇ£#I
JOGO DE CAMA "ELIÃHa" COM 3 PECAS

3.,..  —....... -LENÇÓIS SANTISTA
ifj ;$VH • •••'* .-• • - • • • ¦ • '•': • FRONHAS SANTISTA
í;.::...v.........  colcha toghato

 -.. travesseiros trorioh
í.:.,......:..................cobebíorparahyba
!....... jogo de mesa com 5 peças
2.  toalhas de mesa lepper

... toalhas para banho
4. toalhas para rosto
6..... pahos para copa lepper
6........ toalhas para mãos

DE Cr$-223700 POR Cr$
I. PAGAMENTO DESDE
23. MENSALIDADES DESDE

169 JO
.....Cr$8,70
....Cr$ 10,80

JÊÊfL

INTERCOMUNICADOR-H0MH
2 ramais.

DE Cr$42^6" POR CrS wg.
l.° PAGAMENTO DESDE  (,$.,,
23 MENSALIDADES DESDE cjjj

SÍr^SfWkl

MÁQUINA DE TRICÔ MITSUBISHI.
Para irícô e crochè, Procedência japonesa.
Garantia e assistência técnica.

DE Cr$£15#tTPOR Cr$ 398,00
1.' PAGAMENTO DESDE Cr$ 4,00
23 MENSALIDADES DESDE Cr$ 23,50

ti

CONJUNTO "ROCHEDO". 8 pegas em•alumínio resistente polido. Cabos refra-
fários.

DECr$-££rWpORCr$ 89,50
1.° PAGAMENTO DESDE Cr$ 4,50
23 MENSALIDADES DESDE Cr$ 5,70

r

OFERTAS DE CAMA E MESA
PANO DE COPA "GARCIA"... DE Cr$-4r2frPOR Cr$ 0,77
COBRE PÃO ESTAMPADO...,DE Cr$-MrB-P0R CrS 0,99
PAHO DE COPA "LEPPER".. .DE Cr$47§8-P0R Cr$ 0,99
FROHHA SAHTISTA—- - - -DE CrS4#P0RCr$ 1,57
TRAVESSEIRO TRORIOH.,. -uW^POR Çr$ 4^50

MONARETA 2001 LUXO. Novo siste-
ma de freios. Super leve. Regulável para
todas as idades. Garantia de 12 meses.

DE Cr$-34%00- POR Cr$ 1 98,00
1." PAGAMENTO DESDE Cr$ 9,00
23 MENSALIDADES DESDE Cr$ 12,60

CONJUNTO KODAK INSTAI.
TIC-25. Trava contra dupla ei:-
sição. Flash cub com bateriam;
filme colorido.

DE-Cr$'JyifrPOR CrS 79,51
1.° PAGAMENTO DESDE CrjJJI
23 MENSALIDADES DESDE ÚÜJ

GRAVADOR "BIGSTON". '.'¦'¦

ca^sette, transislorízado. 2 riofoiB
gravação. Estôjo ori uai. Impe";
do do Japão.

DE Cr$44í)#P0R CrS 21%
I.» PAGAMENTO DESDE CfS 13,»'
23 MENSALIDADES DESDE MIM

k\w'L
mÊêk: ¦¦
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ESTANTE DIVISIONAL. Em caviú-
na selecionada. Com bar e buffef.
Ótimo acabamento.

DECr$4fi5^fl-p0RCr$760,00
I.» PAGAMENTO DESDE Cr$ 7,60

.23 MENSALIDADES DESDE CrS 44,80
^— ^

CONJUNTO SOFÁ CAMA COLONIAL. - Estrutura em jacarandá tor-neado. Estofamenio em espuma, revestido de courvin fiorenfino.

»Ec,SAM-r»Rc,s 570,00 SSSSSSSi-álgS

SOFANETE "BEIJA-FLOR". 
Esto-

fado em plastispuma, revestido com
courvin. Várias cores. Transforma-
se em cama de solteiro.

DE Cr$49W POR Cr$ 139,00
V PAGAMENTO DESDE CrS 6,00
23 MENSALIDADES DESDE.......Cr$ 8,90

MÁQUINA DE ESCREV.il
"ERIKA 40". Sei
bicolor e estencil. Cer
que e fabulador,com esti
dc garantia. Assi
permanente. Procede

DE Cr$-ÍM#POROS
1.° PAGAMENTO DESDE & í
23 MENSALIDADES DESDE »'WI1

JOGO DE CAPAS PROCAR.-
volks. Em cour
fios de nylon. .t

DECr$4Sp-P0RCr$r13|!
l.o PAGAMENTO DESDE...- ' '"¦'

23 MENSALIDADES DESC

W** ' "** ' **' " " ' r- J% ^^S
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*~«'^,w^!-**"l^>*«*«-«**'^.OÇ**5i«^

Vs lembranças misturaram-se ontem no
tloriesnbi: Sérgio, Poy, Do SorcSi, rorlam.
Mauro. JiirantUr, Dias, Vilor, íiilberio.
Kiir-erlo. tarará. Edson, Zi/iiilio. Nenê.

ISasiriaBio, Paulo, Gino, Toninho. . .
tina grande festa, com oulra

volía olímpica do time campeão.

Ano de emoções diferentes. Ano do tri-

campeonato mundial de futebol, c da con-

quista da "Jules Rimet" em definitivo. Ano

em que alguns times saíram da fila, e um

deles foi o São Paulo, um campeão a rigor.

Um recorde o Morumbi estabeleceu em

renda, cm jogo de campeonato. Uma desi-

lusõo sofreu a Portuguesa dc Desportos. E

Campinas, tão perto de nós, subiu no fute-

boi cm ritmo assustador. Agora resta es-

perar o ROBERTAO. Com a mescla de sor-

risos c dc lágrimas. Com a discussão de

esquina, a "gozação" brava, o campeona-

to paulista só voltará em 71. A partir de

agora ele é uma lembrança. E como tal,

ficou na alcgriai c na dor.

¦IV

Sao Paulo, 2,,-teira,
14 de setembro «fa "70

H; , - •$É&#'" '' 
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Vm íime pequeno que subiu, como
subia em bolas alias, e atingiu

alíwas nunca sonhadas por
r?der lime do Interior: Ponte Preta,
que taniSiéisi chegou ao Hlohertão.

°- Pont-c Preta, 4
0 - São Paulo, 5

- Corinthians e
Santos, 7

0 — Ferroviária, 8
* — Palmeiras, 9

.° — Guarani c
Portuguesa, 10

"- Sao Bento, 13
°- Botafogo, 17

2.° Turno
í.° — SÃO PAULO, 4 pp.
2.° — Palmeiras, 5

3.° — Portuguesa e
Santos, 8

4.° — Corinthians, 9

5.° — Ponte Preta, 10

6.° — Ferroviária e
Botafogo, 11

7.° — Guarani e S. Bento, 12

Classificação final
1.° — S. PAULO, 9 pp.

ij (Campeão)

! 2.° — Palmeiras c Ponte Preta
14 pp. (vice-campeões)

3.° — Santos, 15
I

4.° — Corinthians, 16
5.° — Portuguesa, 18

: 6.° — Ferroviária, 19
7.° — Guarani, 22

: 8.° — São Bento, 25
! 9.° — Botafogo, 28

':¦ '

ism
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PREFEITURA DO
MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO
Secretaria de Educação e Cultura
Departamento de Cultura

CONCURSO DE VIOLÃO
0 Diretor do Departamento de Cultura

faz saber que se acham abertas até o dia 30
de setembro de 1970 as inscrições para o Con-
curso de Violão, destinado a artistas jovens,
a fim de incentivar e estimular o estudo violo-
nistico erudito em todo o Brasil.

As inscrições serão feitas na Secção Tec-
nica dos Corpos Estáveis do Departamento de
Cultura, localizada no Teatro Municipal, lados
da Conselheiro Crispiniano, das 10 às 16 ho-
ras, com os documentos: cédula de identidade
ou equivalente, prova de escolaridade e 2 fo-
tografias 3x4 pelo interessado, pai ou respon-
savel, pessoalmente ou por carta até o dia do
encerramento.

O concurso será dividido em três partes:
Infantil — de 8 a 13 anos
Juvenil — dc 14 a 17 anos
Adultos — de 18 a 30 anos.

RAIMUNDO A. DE MENEZES
Diretor do Departamento de Cultura
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O cigarro frio. Um novo prazer no seu prazer de fumar. Gostosamente méntolado.

NOVO CÔNSUL
yi'A 1.1 DA DF. SOUZA CRUZ

»»•»-;-.—•'
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O "efeito mora/", que teria a

vitoria, no jogo de ontem, não o
"amoleceu". Ao contrario. 0 Co-

rintians, querendo 
"carimbar a faixa"

do tricolor, o São Paulo, não queren-
do permitir esse ultimo "gostinho"

ao adversário, compuzeram um pre-
lio nervoso. Em que foi deixada ds
lado, inclusive, qualquer maior preo-
cupação de ordem tática. Uma o!-
teração de Dino, desmanchando o
"tripé", deu a entrever que o escopo
de vitoria, não ficara diminuído, pelo
afastamento do alvi-negro da luta

pelo titulo. O São Paulo, sem o seu

grande cérebro (que apenas deu o

ponta pé inicial) Gerson, ressentiu-se.

Na primeira fase, pode dizer-se

que o Corintians teve um pouco mais
de presença, mercê do maior "finca-

mento" de sua meia cancha. Enquan-
to Tião mostrava todos os progressos
que o tem acamponhado, ultimamen-
te, Rivelino era presente, tirando pro-
veito da ausência de seu grande rival,
no lado contrario. Ainda ai, Servilio
conseguira alguns lançamentos suitis,
traiçoeiros, de seu feitio. Mas já se

percebia que Paulo Borges seria o
"ponto morto" de sempre e, do outro
lado, Lima não conseguia uma efeti-
vação das escapadas ligeiras, frente a
Forlan.

O São Paulo, com Nené estro-
nhando, calcava-se muito mais na pre-
sença física de Edson. Mas tambetn
sua ofensiva não conseguia algo mais

positivo. Toninho eslava perdido, Ter-
to bem "guardado" por Luis Carlos..
Paulo recuando e Paraná sem caracte-
rizar-se no homem de fuga, ficando
na repetição daquele "agarra-agarra"

com Miranda, que já se observara no

jogo do primeiro turno. O zero a zero
do primeiro tempo, foi menos justo
ao Crintians, d que ao São Paulo.

Mas na segunda fase, o tricolor
subiu, talvez porque todos os defeitos
da ofensiva do alvinegro se acentuas-
sem. Celio, mal, de novo, completa-
mente divorciado de Servilio. Entre os
dois, não havia o que acossava, o que
procurava se "embrenhar" mais deci-
didamente entre Jurandir e Dias. En-
quanto isso, do lado do São Paulo, o
trabalho gigantesco de Paulo se alia-
va ao maiores deslocamentos e maior
"garro" de Paraná, que, aliás, lhe va-
leu o único tento, marcado aos 19 mi-
nufos, depois de uma troca de bola
com Terto e o chute fulminante, para
o angulo de Ado.

O pouco que restava do Corin-
tians, pelo menos ofensivamente, su
"desmanchou". O nervosismo, a troca
de "gentilezas" apenas fizeram enfeinr
o prelio e "atiçar" a torcida são-pnu-
lina, na comemoração de sua vitoria.
Justo, o 1 a 0 da despedida tricolor,
que jogou com Sérgio, Forlan, Jurnn-
dir, Dias e Gilberto; Edson e Nenê:
Paulo, Terto (Zé Roberto), Toninho «
Paraná. O Corintians com Ado, Mi-
randa, Ditão, Luiz Carlos e Pedrinhò;
Tião e Rivelino; Paulo Borges, Servilio,
Celio (Benê) e Lima.

Bem, o sr. Vital Laraux, "pren-

dendo" bem o jogo no inicio, dom*-
nando-o depois, enquanto a renda as-
sinalou CrS 364.676,00, com 63.373
pessoas pagando ingresso, no encerra-
mento da festa tricolor.
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Era o abraço da "tardia9'
Desde as primeiras horas da tarde, o São Paulo

tomou ronla da cidade. Não só do conttro da cidado.
Da cidade em todas as suas dimensões. Dos
bairros, cm carros, em ônibus, a "torcida'' da-
va vazão h sua alegria que se ia concentrar
no Morumbi. Lá, então, o recorri de publico.
Casa cheia. Cheia de publico. Cheia de festa. Já
mesmo antes rlc- terminar o cotejo rios aspirantes, a
fanfarra da Prefeitura de Mairiporã entrava pela
pista, fazendo evoluções.

Das escadas tle acesso aos vestiários, a forma-
ção de um cordão, mas desta vez, não de policiais.
Do moças, que iam dar aos seus craques campeões,
uma "corbeillc" de flores. No meio do campo, outro
cordão, os dos integrantes da Radio Tupi. que iam
homenagear os são-paulinos, com as faixas prome-
tidas. Recebidas as faixas e as flores, os jogadores
se dirigiram às laterais dn campo e deram a.s flores
para aqueles que eles queriam, também, homena-
gear: os "torcedores".

Gente que pulou das gerais, das numeradas, pa-
ra abraçar seus Ídolos, sob as serpentinas que caiam
do alto. No fim, a invasão do campo e a festa que
tinha prosseguimento, após a confecção do gol de
Taraná. Os gritos do gozação: "São Paulo, cam-
peão", "Um, dois, três, o Corintians é freguês'', "Olé,
olá, o São Paulo está botando p'ra quebrar", enquan-
to o alto-falante anunciava o corso na av. Paulista.
Era a festa tricolor, depois de 1.3 anos.

ra 0 tiesgosio da derrota
Furam poucos os corintianos quo se atreveram a

Ir ao Morumbi, ontem. Sentindo a tristeza de enter-
ro. quem queria ir à festa dos outros? Quem queria
sair de casa. enfrentar um tempo que também era
triste, que ameaçava chuva, apenas para chorar? Mes-
mo assim, um pequeno grupo — o mais radical da
"Fiel", o grupo "fidelissimo" — estava presente.

Situou-sc no lugar de costume, mas sem o enlu-
siasmo de sempre, Era apenas para marcar presença.
Já antes de o Corintians entrar em campo, "quebrava
o pau", naquele canto. "Torcedores" que não aceita-
vam a gozação da grande maioria. Um pequeno grupo
heróico dc corintianos, os que não arredavam pé do
sua convicção.

O Corintians não foi bobo. Expos-so o ininimo
possível. Só entrou em campo, depois que o São Paulo

tinha recebido as Caixas, .as flores o tudo o mais que
representava a sua alegria. E entrou como se nada
houvesse com êle. O mais procurado, foi Rivelino, a
quem perguntavam: — "Riva, por que você não vem
para o São Paulo? Está vendo? Esta festa poderia ser
sua". O suportamento, o alheiamente apenas com uma
atenuante: a vitória final, que também não veio. Era
mais uma derrota, a derrota na ultima batalha, coroan-
do a derrota na guerra. Uma ultima partida, como o
titulo: derrota. Desgosto somado. Sem remediação.
Sem o ultimo gostinho da vingança.
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O ÚNICO CONSOLO — Os "aspirantes" do
Corinthians,
ontem, venceram a preliminar
e se sagraram
campeões paulistas da categoria.
Depois dos 2 a 0,
deram a volta olímpica, sob
as vaias
do estádio inteiro. Mas
mostravam a camisa, mostravam o distintivo
do alvinegro. Era o consolo.
O único consolo. Mesmo com 9 elementos,
conseguiram assegurar a vitória. Depois,
os reservas entraram, a volta ao campo, como uma
"revanche" 

que não se
completou, na partida principal. Fci uma comemoraçãt
tem aplausos, mas que serviu
para 

"lavar a alma" do "segundinhol

corintiano.

*-__
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[ELOGIOS
Para Honiens o Senhoras ¦

'imoildos avançados com
...flsão e tradição suíça .

COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA

| unira importador
autorizado pnra o Brasil
e toda America do Sul.

rurão de Itapetininga, 213, O.",
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ÃSC1DO na cidade de São Manuel, no dia 14 de
¦lembro de 1920, o sr. Laudo Natel completa hoje,

I 
"j. 

aiegria interior, o seu quinquagesimo aniversário.
?n o "Governador Caipira" teve os maiores momentos de'"',.,. 

j0 _ inauguração do Estádio "Cícero Pompeu
Toledo" com capacidade para 150 mil pessoas; 2,o —

•OTifiito de seu fillio Ivan; 3.o — Indicação de seu no-
L parte do presidente Mediei, para dirigir a maqui-

ilustrativa de Sáo Paulo; 4.0 — Conquista do tri, no
50 _ Finalmente, 13 anos depois, o São Paulo F.

sta o titulo de campeão paulista.sico:
conqui

DEU tudo certo para o sr. Laudo Natel durante o ano
ü 1970. Todos nós, paulistas, esperamos que ele tenha

Jlma soite no próximo período governamental.¦k
LAUDO NATEL, íiituro governador do Estado, é um
exemplo de perseverança. Ele começou sua vida muito

Jdldemètitei como mensageiro do Banco Noroeste, na ei- '
¦ide I'ini.u»- .

Ttr
LAUDO NATEL trabalhando incansavelmente, desde
menino, rieu sempre mostras de seu afinco ao traba-
alcançando todos os postos sonhados por um homem.

'mensageiro, a governador, ele passou pela Superinten-
¦'* do Bràdesco; tesoureiro do São Paulo; eleito, por
íjas vezes presidente do São Paulo F. C, onde íoi a
ad» mola mestra na construção do majestoso Morumbi.
nova geração de brasileiros, que está saindo de um cal-
anto de varias raças, têm. em Laudo Natel, um espelho
rimirar-se| a fim de construir um Brasil novo e maior!
rateis.' -Governador Caipira!"•k

FRASE do "seu" 'lev.é que merece ser analisada com
carinho c respeito: "O Comthians é um corpo doente

eprecisa ser medicado..."•k
COM gols de Osvaldo Cunha e Tuta firmao de Ze Ma-
ria) o Corinthians derrotou o São Paulo por 2 a 0, e

trou-se campeão de aspirantes de 1970. Dois jogadores do
Inegro foram expulsos de campo. O São Paulo ficou em
luear, com 1Ü pontos perdidos, 6 atrás do campeão.

k
DEPOIS de observar aquela moldura cheia de cores e
emoções, que foi a tarde de ontem, no Morumbi, o sr.
i Aldar, com lagrimas nos olho,, deixou escapar esta

ji>: "0 Sáo Paulo F. C. tem, hoje, sem nenhum exa-
io,a maior torcida do Brasil!"

¦k
JAIME ALIPIO DE BARROS. procurador-geral dn Fa-
zenda Nacional, elemento de destaque do Gabinete do

Era Delfim Neto e que poderá ser o secretario da Fa-
:da no governo Laudo Natel, confessou a seu primo, o
..panhe.iro Ávila Machado: "sempre fui tricolor mas de-

is daquele jogo de líilil viu que Pele fez coisas impossi-
ii,"e perdemos por (i a 3, resolvi deixar de ir aos campos.
a agora vou voltar porque sei que com o término da cons-
içSo do estádio, os meus amigos Laudo e Henri contrata-
jtantos jogadores de categoria que o São Paulo F. C.
i campeão durante muitos anos1'.*k

JAIME, que foi companheiro de turma rle Wadih He-
lu, na Faculdade do largo de São Francisco, também

lá solidário com o alvinegro: "No dia em que o Corin-
ans for campeão tenho certeza absoluta de que o inte-
¦idos torcedores pelo futebol, em São Paulo, será ainda
isextraordinário. Sei que o sofrimento ile Wadih é mui-
grande mas ele ainda poderá dar uma grande alegria aos
Manos". -*V

TAMBÉM o nosso companheiro Ávila Machado pensa
da mesma forma: "Para a maior grandeza do ftitc-

I, em São Paulo, o Corinthians precisa conquistar um

CONHEÇA 0 JUCÁ DA
MARABRAZ
O AMIGÃO!

Ele dá 30 meses pra pagar!
Av. Rangel Pestana, 2.327/49
e 2.271. Rua Maria Marcou-
na 41 e 274. Rua do Hipo-
dronto, 1.030.

ABERTAS ATÉ AS 22 H

0 Sli. PEDRO DE MAGALHÃES PADILHA, diretor
da EMBRATUR, do Rio, estave no Morumbi e ao fi-

do jogo fez questão de ir ao vestiário para cumprimen-
í o sr. Laudo Natel.

APORTUGUESA negou o empréstimo de Leivinha pa-
ta o Santos. Também São Paulo, Corinthians e Pai-

iras querem o futebol do "trombadinha" na Taça de Pra-
¦ 0 jovem atacante da '-lusa" é craque "fora de serie" e
a um crime, minha gente, o publico do São Paulo íicar
1 meses privado do seu futebol...

0 CORINTHIANS, alem de Zé Maria, gostaria de
contratar MARINHO e LEIVINHA. Mas, para o clube

«íque, a Portuguesa já disse que não venderá ninguém...

_ 0 SR. ALDO NILO LOSSO, ex-diretor do DIP, es-' 
,teve no Morumbi, com seu filho, viu a preliminar «

Ws se "mandou", não ficando para ver o jogo principal...
•A-

WASHINGTON NATEL, irmão do "Governador Cai-
Pira', encontrou-se com o nosso companheiro Celso

™m, no portão principal do Morumbi, e cheio de entu-
™>, com um sorriso nos lábios, declarou ao colunista:

corintíanos querem "carimbar" a nossa faixa, mas eles
saram bonde errado. Vamos ganhar de 1 a 0, tá?" Celso
mais alem: "Vai ser de goleada..."

kTAMBÉM Ivan, filho do sr. Laudo Natel, arriscou um 
'

Palpite: "Vamos 
ganhar de 2 a 0. Não podemos írati-

.a eni«,ao dessa torcida maravilhosa do São Paulo, que•r«r-u um espetáculo inenarrável..."

, E OCOKINTHIANS, hein? Que sina triste, não? To-
'aí '""' de campeonato, é aquela desgraça!!! Os seussaotessao regiamente pagos e não se incomodam, alguns,' '«w forra...

JL.
A RADIO TUPI e a Malharia Santa Isabel, represen-

irsrr ,pelos -'eus diretores Plinio e José Carlos, ofere-m as faixas aos campeões paulistas de 1970. Nunca vi,
r-¦"mento, uma faixa mais bonita!

3 J0SlV CARLOS BULGARELLI, embora tristonho por-' ¦" - "seu" Corinlhians não foi bem das pernas, noWpeonato, ciitiu-sc orgulhoso de colocar a faixa em um

ia bem com essa faixa, que foi feita com
adir u -°, mais Querido". E ainda pilheriou com Ju-
Z>. Üe flca bcm C( "* carinho e capricho...
" 

j ...™ER0 13 teve muita importância na campanha
fo' Trintl?v? au'0. Vejamos as coincidências: 13 anos na"^ 

dia í'i Jnarcüu I3 K°ls e a 10£la do titulo, aconteceu
Salve o "13" do São Paulo F. C!
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A Portuguesa parece que quer mostrar de todo jeito que
merece disputar o '-Robertão". Embora ja esteja fora des-
sa disputa, está jogando bem e complicando a vida dos ou-
tros grandes. Tinha derrotado o Santos e a Ponte Preta,
depois bateu o Corintians, e sábado empatou com o Palmei-
ras, no Parque Antártica. Esse resultado não mudou nada
o campeonato. Foi o tipo do jogo para cumprir tabela. A
renda até que foi boa, porque choveu. Somou CrS 25.813,00.
O primeiro gol da partida foi estabelecido pela Portuguesa
de Desportos. Foi aos 20 minutos, quando na cobrança de
uma falta Luis Américo foi melhor que Leão e fez 1 a 0.
Aos 36 minutos o Palmeiras chegou à igualdade no marca-

EM TRÊS Lfl

ESSES

ESTÃO
COMENDO

ABOLA...
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Quem foi sábado pela manhã no campo do Nacional viu
mais uma etapa empogante do Dente de Leite. Agora ainda
mais emocionantes, pois três sãos os lideres: Foguinho. São
Paulo e Juventus.

A equipe do Foguinho. a grande surpresa desle cam-
peonato, perdeu um ponto ao empatar com o Santos, sem
abertura de contagem. Foi um jogo bonito, com o líder mais
atacado na primeira fase e reagindo na etapa complementar.

O Foguinho jogou com Gato; Duque, Mareão, André e
Cláudio; Liminha e Buzas; Luizinho, Pindura (Edmilson),
Enivaldo iTirici) e Rubinho.

O time do Santos foi este: Waldimir; Boquinha, Celso
Dias, Fausto e Pascoal; Alceu e Betita; Ventura, Farias, Pau-
linhô (Helal) e Celso Duarte.

O encontro foi dirigido por Antônio Carlos.

O Juventus obteve justa vitoria frente ho Penha, por
um a zero. Berto, aos 2 minutos do segundo tempo, foi o
autor de um bonito gol e com êle o conjunto grená venceu.

O Juventus formou com Cabeção; Zé Luís, Ditão, Vai-
teor o Vanderlei; Esquerdinha e Nono; Osvaldinho (Rober-
to), Agostinho, Berto e Silvinho.

Jurandir Vicente foi um bom arbitro.

O São Paulo, na partida final, venceu o Nacional, con-
seguindo assim desforrar-se da derrota que definiu o I Deu-
t<? de Leite. Desta feita o tricolor esteve melhor, sendo que
Valtinho, aos 8 minutos da fase inicial, marcou o gol do
São Paulo.

O tricolor teve esta formação: Fernando; Jorge, Ribas,
Ronaldo e Serginho; Bittencourt, Manguinha e Marcelo; Vai-
Unho, Colonezzi e Tadeu (Zé Luiz).

O Nacional perdeu com Paulinho; Papaulo, Vinícius,
Campos e Nenê; Toninho, Edson e Kuiz; Trajano, Sérgio e
Renê.

Jogo dirigido por Alfredo Gomes.

A classificação agora é esta; l.o — Foguinho. Juventus
e São Paulo, 1; 2.o — Santos, 2; 3.0 — Penha, 3; e 4,o —
Nacional, 4.

Os jogos de sábado são os seguintes: Foguinho vs. Pc-
nha; Santos vs. Nacional e São Paulo vs. Juventus.

Marleninha até agora
é a única dispensada

TV 595

Ontem foi um dia triste para as estrelas do basquete.
Faleceu a mãe da jogadora Helcninha, residente em Piraci-
caba. Evidentemente as demais convocadas para a seleção
brasileira ficaram abatidas. Mormente Maria Helena, que mora
junto com Heleninha.

O técnico Waldir Pagan Pcrez fez apenas um corte. A
dispensada foi Marleninha, também de Piracicaba. Os dois
outros cortes dependem de vnrins circunstancias. Acha o
treinador que Heleninha e Maria Helena não irão querer
viajar, ante o rude golpe que sofreram. As duas eram consi-
deradás como integrantes da comitiva que irá a Guaiaquil.
O embarque está confirmado para o próximo sábado, às 19
horas, em Viracopns. Nesta semana haverá três exibições.
Terça-feira contra o Monte Libano, na quarta frente ao Espe-
ria e diante do Corinthians. O "sparrlng" da seleção será o
combinado juvenil destes clubes.

O Brasil é o atual campeão sul-americano de basquetebol
feminino. E' tido como o favorito para o campeonato que
será disputado no Equador.

O treinador Waldir Pagan Perez esta otimista, apesar do
nossivel desfalque de Heleninha e Maria Helena. Acha que
as garotas estão muito bem preparadas técnica e fisicamente.
Por isso acredita que a coroa sul-americana continuará per-
tencendo ao nosso país.

O torneio é dos mais importantes, como bem frisou Al-
berto Curi. Além do titulo em disputa, servirá para definir a
base da nossa seleção que participará do Campeonato Mundial
em maio de 1971.

Os nossos concorrentes mais difíceis neste certame sul-
americano são o Peru e Chile Sempre ele:, apresentam fortes
equipes nos campeonatos femininos. A tradição deve ser
mantida no Equador. Mas este pais deve se» considerado como
adversário respeitável, já que contará com a vantagem de ser
o "dono da casa".

dor. Eurico lançou César, e o atacante lutou contra Marl-
nho, fugindo dele e atirando baixo. Orlando não conseguiu
deter a bola. Com esse resultado o primeiro tempo termi-
nou. O resultado refletiu bem o equilíbrio da partida.

No segundo tempo a Poi-tugucsa não deixou por menos
e dominou, só que não conseguiu fazer gol. Fez um jogo
bonito, mas a sua luta não causava maiores emoções, por-
que o Palmeiras estava acomodado, contente com o placar,
e fazendo, junto com a lusa, as despedidas do certame.

O Palmeiras alinhou com Leão; Enrico, Luis Pereira,

Nelson e Dé; Dudu e Ademir; Edu, Silva (Wagner), César e
Pio. A Portuguesa formou com Orlando; rBando, Marinho,
Guarani e Américo; Luís Américo e Lorico; Ratinho, Valdo-
miro, Leivinha e Piau. Na arbitragem funcionou o uruguaio
Ramon Barreto. Para o Palmeiras resta esperar o inicio do"Robertão", dia 20, contra o São Paulo F, C. E para a Por-
tuguesa resta esperar um convite para excursão no exte-
rior, ela que sempre viaja para outros paises. Ou então,
resta í» lusa voltar a conversar com Zü Maria, quo parece
estar pensando reformar contrato, porque disse ao presiden-
te Osvaldinho que "ia fazer unia proposta no inicio da se-
mana".

O Santos goleou a nol-
te de sábado por cinco a
um o Galicla, uni dos
principais times da Vone-
zuela, quo se apresentou
rofo»'çado para o encontro,

Lima, Pele, Picolé, Dou-
glas e Abel marcaram os
lentos do Santos, caben-
do a Isabel ino, cobrando
um tiro livre, fazer o gol
do honra dos venez.unia-
nos.

Lima abriu o marcador
aos 28 minutos do primei-
ro tempo, chutando vio-
lentamente ao receber um
grande passe de Pele. O
goleiro Sandoval nem ten-
tou a defesa.

Aos 33 minutos Pele. em
ojgada individual, mar-
cou o segundo tento, con-
solidando o domínio com-
pleto do Santos no prl-
meiro tempo da partida.

Picolé fêz o terceiro nos
cinco minutos do segundo
tempo, cabendo a Dou-
glas, ao; "(i minutos, e
Abel. nos 43, completar o
mercador para e Santos.

Isabelino marcou o uni-
ro gol do Galicia aos 30
minutos do segundo tem-
po.

Pele jogou até os 32 ml-
mitos da fase final, quan-
do foi substituído por Edu.
O Santos dominou Intel-
ramente o primeiro tempo.
No segundo os Venezuela-
nos tentaram reagir, mas
t-em resultado.

A partida ficou inter-
rompida durante alguns
momentos, aos 22 minutos
do segundo tempo quando
o atacante Langon teve
que ser medicado. O jogo
começou a.s 10.10 horas
(10,10 cm Brasilia), bendo
dtsptuado com tempo bom
e temperatura um pouco
quente.

Os times jogaram assim:
Santos — Edevnr: Car-

los Alberto. Ramos Delga-
do, D.jalmn Dias, Rildo;
Lima e Léo, Manuel Maria
(Douglas), Picolé, Pele
(Edu) e Abel.

Galicia — Sandoval;
Denllson, Diaz, Isabelino
e David; Lorenzo c Men-
donza; Langon, Filomeno,,
Oviedo e Marte. (UPI).

Màdes no teste 16 da Lotaria Esmertiva

LOTERIA ESPORTIVA
VOLANTE - CONCURSO TESTE N.° 16— 19 e 20/9/70

PREÇO DE CADA APOSTA CR$ 1,00
ATENÇÃO: É OBRIGATÓRIO

1) Aposta dupla 2) Palpita em todos os jogos"Confira seu cartão, para evitar que seja invalidado"

Nome: _—. r-
Endereço:

CLUBE EMPATE CLUBE
1

Grêmio
Esportivo
Barroso
Cruzeiro
Goiânia
Piloto
Estr. do Norte
Fortaleza
Sergipe
Rio Negro
Petrópolis

12 Sporting
13 Porto

4
5
6
7
8
9

10
11

X 1 Internacional (RS)
2 Flamengo (RS)

'X 3 Juventus (SC)
4 Atlético (MG)
5 Vila Nova (GO)

X 6 Planalto (DF)
X 7 Caxias (ES)
X 8 Guarany (CE)
X 9 Itabaiana(SE)

10. São Raimundo (AM)
11 Paracambi (RJ)
12 Benfica (Portugal)
13 Belenenses (Portugal)

NÚMERO DE I PREÇO A PAGAR
APOSTAS. l CRS

" ~Z—T~ 
Prognóstico
2 Duplo Triplo

,l\ l\_2 ,
"*3 J

4__ „4
5, _
6_„^ _6
7____

_8 .
| {V lg-9 ¦io J-H-io—MFt10

11 ¦¦"li LM.11 ¦
12 12 12
13| 13LJ 13LJ

No toste 1G da Loteria Es-
portiva, cujas vendas de
aposta começarão oficinlmen-
te hoje, não estão incluídos
jogos do final do campeonato
carioca e do início da Taça
de Prata porque quando a
programação do teste foi ela-
borada a Federação Carioca
de Futebol e a CBD ainda
não haviam divulgado as ta-
belas dos dois certames,

Mas, como sempre, os jo-
gos escolhidos são muito
equilibrados, o que dá uma
chance aos palpiteiros dos
Estados de mostrar suas qtia-
lidados como entendidos no
nosso esporte nacional. E os
jogos do campeonato portu-
guõs incluídos no teste são a
atração maior, principalmen-
te liara a colônia lusa, a
maior em nosso país.

OS IIONS CLÁSSICOS
Além de Sporting x Benfi-

ca e Porto x Belenenses, o
toste 1G da Loteria Esportiva
apresenta grandes clássicos
do futebol brasileiro, desta-
cando o jogo n.o 1 do teste,
justamente o GRE-NAL n.o
105 do futebol gaúcho. O o-
go n.o 4. Cruzeiro x Atléti-
co, também não deixa de ter
seus motivos de atração,
mesmo com o Calo já tendo
conquistado o certame mi-
nciro, já que, segundo se pro-
pala, o novo treinador do
Cruzeiro, Ernesto Filpo
Nunez, está propenso a lan-
çar o lime titular, o chama-
do Cruzeiro Forte, para que a
despedida do certame seja
feita com vim bom resultado.
E quando se sabe que Tos-
tão já afirmou categoricar
mente que "este jogo o Cru-
zeiro não perde", bons chan-
ces terão os palpiteiros de
fazer um ponto certo, isso sa
se confirmarem as esperan-
ças do famoso jogador.

Goiânia x Vila Nova, o jò-
go n.o S, é um grande clás-
sico dn futebol do Planalto,
cujos resultados são sempre
imprevisíveis. O mesmo acon-
tece com Sergipe x Itabaia-
na, um jogão que será reali-
zado no Estádio Lourival
Batista, em Aracaju. E quan-
do se sabe que o Itabaiana
não se intimida, mesmo jo-
gando em terreno alheio, as
coisas ficam mais complica-
das. Por isso mesmo, aíigu-
ra-se como dos mais equili-
brados o teste, cujos jogos
serão realizados dias 19 e 20
deste mês.

FaCSKKISKIiXSBaj

Programação Cultural
na Semana da Pátria

GALERIA COLLECTIO - S. PAULO
Exposição e leilão de obras de C. Portinari e outros

31 de Agosto a 3 de Setembro

GALERIA PORTAL - S. PAULO
Vernissage Cicero Dias

27 de Agosto a 7 de Setembro

CHELSEA ART GALLERIES - S. PAULO
Exposição de obras de

Y. Mohaly - Flexor - Elsas - Barnard Bouts
Setembro

GALERIA COSME VELHO - S. PAULO
Exposição de obras de

Odríozola - Grassman - Bonadei - Moraes

GALERIA MONTMARTRE JORGE - RIO
Vernissage de pintura coletiva de

senhoras da sociedade
1 a 7 de Setembro

Em homenagem ao transcurso da Semana da Pátria
possibilitamos aos apreciadores e colecionadores

acesso às obras mais representativas de nosso
patrimônio cultural.
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Os páreos fracos, aliadas à mudança dc min, medida cer-
ti. fizeram com que a reunião matinal dc ontem no prado de
Cidade Jardim não chegasse a ser um sucesso, muito embora
também estivesse longe dc um fracasso. Seis provas apenas
foram disputadas e o movimento do apostas aproximou-se des
U00 mil cruzeiro::.

O que se notou rie original no programa matinal de on-
tem, foi a presença em maior numero rio elemento feminino
c crianças. O primeiro vencedor ria tardo foi Eurides. Le-
vario com caima por .Toso Alves, o pupilo rie Paulino Polidoro
seguiu de perto o "traio" rie íralelli o por tle passou sem
maiores dificuldades. Frntclli mui.teve a dupla, já que dc
Irás não veio ninguém, inclusive o favorito Estorninho, com
Albenzio Bawoso e tudo. Nn segundo páreo açor teceu a
'bomba" ria manhã. Dar! Super, o maior azar rio páreo, lar-
gou na ponta e nessa posição foi até o disco. Dcmiricf. o fa-
vorito, teve percalços c quando atiopelou forte não passou da
segunda colocação. Na carreira seguinte a vitória ficou com
Prince Sena, um estreante que mostrou disposição. Foi logo
pura a dianteira c an reta nem tomou conlieeimento do la-
vorito Fragal, que teve de ser e.\igido ao máximo para se-
curar o ataque rio Balbeck e manter a dupla-. Num final di-
ficil, Juvira resistiu ao assédio de Cenaia e levou a quarta
prova. Juvira pegou a ponta 300 metros depois da partida c
a manteve-até o final. Nos últimos metros. Cenaia atacou for-
te e íoi necessária a intervenção do "photocharf1 para mostrar

LM.t noite, nn Iiipiiriromo tle ( idade. Jardim, <) .Inrkey
Club de São Paulo prestará homenagem a Associação
Brasileira "A Hcbralica'' ile São Paul», dando essa rtrno-
minarão ao pareô que ?. Comissão rie Turfe reputa o
principal ria jornada, E as outras provas serão dedicadas
a insignes vultos, cujos serviços cm prol riu bem-estar co-
letivo são relevantes. Por isso mesmo é que nos permi-

1 imos relembrar twn pouco tle suas vidas.
W. BUFF

BARÜCH SPINOZA
Filósofo holandês, nasceu em Amsterdã em 1632. De

grande vivacidade aprendeu logo o hebraico, o que lhe
permitiu mais tarde analisar e interpretar o.s textos rio
Antigo Testamento c do Talmude. Antes dos 20 anos en-
irou cm conflito com as idéias rio pensamento religioso
judeu, sendo por isso excomungado pela Sinagoga. Por
outro lado seus conhecimentos rie latim conduziram-no
aos campos científicos e filosóficos do século, além rie
possibilitar-lhe intimo contato com a,s idéias do Descarte.-.

Sua filosofia, embora racionalista, define uma doutri-
na de sentido dinâmico, que se resolve num monismo
panteísta, Inspirado no modelo matemático, seu método
filosófico lenta eliminar do pensamento qualquer vestígio
sobrenatural, unificando a realidade pela triade "Subs-
tancia, Deus o Natureza".

O Panteísmo determinista rio Spinnza, contrário a
uma imensa tradição teísta, riesenvolve-se em termos se-
melhantes aos ria ciência moderna, pois a natureza divina
possui uni número infinito de leis a que tudo obedece.
Assim, "o modo pelo qual caria coisa produz, seus efeitos
está condicionado a leis dc um mesmo encadeamento inc-
xorável". Os demais aspectos de seu pensamento conscr-
vam esse .sentido, mesmo quando o filósofo considera a
natureza humana c suas paixões, as quais procura en-
tender, cm vez de louvar ou desprezar, através da inter-
pretação dos textos bíblicos, que estudou metódica e
histologicamcntc, e da análise da atividade política, onde
se esforça para reunir a liberdade do pensamento e o po-
der da multidão á autoridade do Estado, entendido por
ele como órgão a que todos deveriam obedecer. Suas prin-
cipais obras súo; Princípios ria Filosofia de Descartes e
Meditações Metafísicas (166o), Tractatus Thcologico-Po-
liticus (1670), Ethica e Tractatus Politicus,

Spinoza morreu cm 1677.
SIGMTJND FREUD

O criador ria psicanálise, uma rias figuras fundamentais
ria historia do pensamento moderno, nasceu cm Viena em
1856.

A partir ria Psicanálise passou a exercer ampla infhien-
cia na vida cotidiana dos homens dc seu tempo, rio mesmo
modo que Marx influenciou a Economia e Darwin ns Cicn-
cias Naturais. Sua contribuição á Psicologia chegou rapi-
damenle até a linguagem do povo, e mesmo os mais igno-
rantes falam em "complexo rie inferioridade" e -recalques".
Segundo suas teorias, o paciente, reclinado em um sofá,
faz ao psicanalista, uma verdadeira confissão terapêutica.

Dessa maneira, e mestado hipnótico, o paciente rclcm-
bra quais as; circunstancias que o levaram 5 crises de his-
teria. Mais tarde, Fretid deu o passo decisivo rie usar, em
lugar rio hipnotismo, o metodfc da livre associação de idéias
que lhe permitiu isolar e estudai- o.s fenômenos de resis-
tencia que o paciente ojiõe quando sente que se revelam
suas expiéncias recalcadas, e de transferencia que é o vin-
etilo emocional entre o paciente o o analista.

O desenvolvimento das idéias psicológicas de Frctid,

5
O desentrosamento entre os diversos setores do Jo-

r.kcy Club dc Stio Paulo e irrefutável c patente, quer
pelos atos deles emanados quanto pelas conseqüências
dos mesmos, ivias também é inquestionável a mudança
gradativa que está em evolução dentro da administra-
ção da nossa entidade turfisüca, num sentido dc indis-
íareavel atualizarão. E' que os dirigentes estão, agora,
trabalhando em ritmo empresarial, mas no caminho
surgem ainda obstáculos decorrentes de um tradiciona-
lismo que vai sendo vencido. E é bem dificil superar os
vicios de origem, cujas conseqüências são sentidas a
longo prazo. Por isso mesmo ó qtie vamos dar um cre-
dito de coniiança ã diretoria presidida pelo J. Adhemar
de Almeida, para a recuperação do turfe paulista.
Achamos nos que com o totalizador posto a funcionar,
ao lado de outras medidas correlatas, muita coisa boa
aparecerá como resultado, pelo menos até o final do
mês dc novembro. Dessa maneira, deixaremos de la-
(in fatos altamente comprometedores acontecidos nas
ultimas reuniões, dentre os quais ganha destaque a
vitoria de Goocly Caslle no clássico Júlio de Mesquita.
A Comissão de Turfe que os julgue, com paz e sossego.

W. Buff

boas montaríaslia»**

ilo Barroso
Depois cie uma reunião matinal muito bem suce-

clicla, pelo menos em freqüência de publico, c|ue não
apostou como era de se esperar, a noturna de hoje deve
atrair considerável atenção. E o licler Barroso está muito
bem montado, com dois cavalos que são aparentemente
imperdiveis — Rastacuer c Louvois — e outros possui-
dores de evidentes possibilidades de sucesso, o caso de
Moscon, cujo companheiro Vercelli parece mais cotado;
lumarã, que desapontou na pista pesada e Una Bianca,
possuidora de exercidos que a credenciam a cumprir
destacada atuarão.

Rastacuer, 22. Obricó, 2. Olks, 1,
Vercelli, 10. Op Art, 10..Vanni, 4.

Escora, 17. Miradore», A. TiUy*, 3.

Louvois, 15. Coarazissimo, 8. Ele-

1 .o PAREÔ
2,o PAREÔ

Carmin, 1.
3,o PAREÔ

4.o PAREÔ
veur, 2.

5,0 PAREÔ — Yes and Not, 12. Nogaré-Zetillo, 9.
Pizarra, 2. Juvevê, 1. Farame, 1.

6,o PAREÔ — Mlolon, 13. Aüstin, 5. Univers, 3.
Maranhão, 2. Ncmul, 1. Tambo, 1.

7.o PAREÔ — Oktoberfest, 14. Quiaça, 4. Aiko, 3.
Una Bianca, 3. Argola, 2.

n pequena vantagem dc Juvira. Firme a vitória dc Orvieto no
penúltimo páreo. Correu perto dos ponteiros, melhorou para
íejtundo nos 300 metros o quando a reta apareceu já estava
na frente. Sofreu o ataque de Ahmcri, mas nem tomou co-
nhecimento. Qtiartau exibiu sobras enormes no cotejo rie ca-
cerrnmento, Teve um percurso cheio de contratempos, que
culminaram nos 400 metros, quando ficou sem passagem e
teve que ser tirado por fora dc todos os adversários. Apesar
disse, atropelou com violência o acabou ganhando a briga.
Renegai, que vinha na frente desde a saicio, ficou com a
dupia.

O CLÁSSICO

O Clássico 'Júlio de Mesquita", corrido na tarde dc sá-
oadu, apresentou um resultado rins mais surpreendentes,
tlnody Castle. competidora nuc vinha ri? fraca exibição em
sua última corrida (ha apenas unia semanal, apareceu na reta
final atropoland' dr forma avafsaladórá e não deu chance às
rivais. Ninguém poderia esperar a vitória da pilotada dc
Uris Bueno e so mesmo a raia de grama toda encharcada é
que pede justificar é.-se resultado, Dc qualquer maneira, ;i
mèltmor.fcse sofrida por Goody Caslle foi dc espantar e esta
a exigir providências da Comissão rie Turfe. Quersina ficou
com a dupla, seguida mais de perto por Latirellc, que pon-
tsou a maior parte dn prova c Cibclia. Quelalá deixou cia-
ro mais tuna vez que não se adapta á raia de grama pesada.

NOITE E PARA
tni bastante impulsionado a partir rie .1807, quanrio ele
leve coragem rie usar sua nova ciência para\fazcr um estu-
rio rie seu- próprios processos mentais: o inconscientes.
Chegou assim ao mais alto grau rie conhecimento cie si
mesmo que um ser humano jamais chegou.

Sofreu violenta oposição, ao começar a divulgação de
suas concepções. Considoravam-no um iconoclasta o exi-
bicíonisía, mas após uma viria longa, fecunda, cheia rie
coragem diante da opressão rio nazismo o ria morte em
horrível e Innça enfermidade, baixou tio túmulo em 193!),
em Londres, rodeado pelo respeito geral.

ALBERT EINSTEIN
Físico alemão, uma das maiores figuras do século

XX. Nasceu em 187!) e morreu em 1955.
Notabilizou-se pelo estabelecimento da Teoria da Re-

latividade, embora tenha contribuído para o aperfeiçoa-
mento rie inúmeras partes ria Física Teórica, como a Mc-
canica Estatística, a Teoria Quantica da Radiação e a
explicação teórica para o movimento browniano.

A Teoria da Relatividade, proposta inicialmente em
190ã. estava destinaria a promover intensa e profunda
transformação em toda a Física e a oferecer à humani-
riade uma nova visão do Universo. A Relatividade acha-
se profundamente vinculada ás noções de espaço e do
tempo, bem como aos métodos dc medida dessas riuas
grandezas Assim, por essa teoria, como todos os corpos
do Universo se deslocam continuamente, a distancia entre
eles- varia constantemente, rie modo que para avaliar a
distancia exala entre dois corpos, temos que determinar
sempre o momento em que essa distancia devo ser medi-
da. No entanto, tendo cm vista que diferentes observado-
res, podem discordar a respeito do que seja o -mesmo"
instante, compreende-se que também a idéia de distancia
depende rio movimento. As noções de tempo e de dis-
tancias são, portanto relativas.

Einstein foi um homem rie grande doçura humana e
muita simplicidade. Viveu pura vida de cientista, dc-
monstrando grande interesse pelas questões de seu tempo
e detestando o hitlerismo, Uma carta sua foi fundamen-
tal para, fazer com que os aliados o não os alemães íos-
sem os primeiros a fabricar a bomba atômica.

Nascou em Ulm, passou a infância em Munique e quandosua família se transferiu para a Itália, foi enviado a umaescola suíça em Aarau. Em 1800 ingressou na Escola Poli-técnica de Zurique, onde terminou o curso cm 1900 Con-tinuou seus estudos rie Matemática e Fisica, logrando obterem 1905 o grau do doutor, pela Universidade de ZuriqueEm 1905 publicou quatro artigos de grande importância
para a Física, cada um contendo uma significativa descober-ta. O primei ro apresentava a formulação inicial ria TeoriaLspecial cia Relatividade: o segundo, tratando de problema damassa e ria energia, apresentava uma equação que forneciaa equivalência entre essas grandezas c que é hoje. conhecidacomo Equação rie Einstein; o terceiro oferecia aos cientistasa analise teórica do movimento browniano; o o quarto inau-gorava uma nova teoria da luz, apresentando o importanteconceito oe foton.

Em 1000 tornou-se professor da Universidade de Zuri-que. Em 1916 publicou notável artigo onde finalmente es-tabelece a Teoria ca Relatividade Generalizaria. Em 1921foi agraciado, com o Prêmio Nobel rio Física, por seus estu-rios fot.oelelricos.
Viajou pela Europa inteira, pelas Américas e pela Ásiapara discutir e defendei- suas teorias, ou para analisar osc.°mplexos problemas da convivência humana. Em 1925 vi-
Em 1940 tornou-se cidadão americano.

A tirei JiiLft ' MAVIMFNTf

ASPECTO DIFEReni
0 que se n-;iou j£ 

!
opinei na reunião
matinal dc ontem;.
Cidade Jardim, f,j.
presença de muito,'
senhoras o criançM
que nào CCOrrc 

''

os carreiras são ,c.s|if
° tarde- A foto Je''
Osvaldo Jurno m0i|l,
uma família p0S;.„'
na 'pclouse" 

Ja,'
arquibancadas i0[;.

pois em 193,3 re-

nunclo.u aos cargo., que exercia na Alemanha já sob o jugo
nazista c emigrou definitivamente parti o.s EUA,

Einstein morreu cm Princetou, aos 7ii anos dc idade, em
1J5Õ.

.IOXAS EDWAKD SAI.K 1 lílHl
-Cientista norte-americano, [nascido em Nova Iorque

o diplomado em Medicina pela Universidade dessa cidade
em 1831), Medico interno no Mount Sinai Hospital durante
dois anos (1940-42); £éz o ctir.-o de sahitárista na Escola
de Saúde Publica tia Universidade cie Míchigan '(1942-
43) e Íoi professor de Bactenologia c diretor de pesquisas
sobre virus da Escola de Medicina rie Fittsburgtl.

Depois rie longas c demoradas pesquisa-, anunciou a des-
coberta de uma vacina de virus inativado pelo íormaldcld')
capaz, rie promover imunidade contra a, poliomielite.

Estudos experimentais e estatísticos levados a efeito
com absoluto rigor mostraram que a vacina confere pro-
teção contra essa doença em «0 a 90 por cento do=, casos.

ALBKRT BEUCE SAB1N (lflOG)
Vlrologjsta americano, nascido cm Blalistok Rússia.

Emigrou com a família para o.s EUA. Doutor em mediei-
na pela Universidade de Nova Iorque em 1931. Fez curso
de pós-graduação do Instituto Listar de Medicina Proveu-
tiva de Londres (1934-351. Assistente o mais tarde asso-
ciado, do Instituto Rockefeller para Pesquisas Médicas
(1935-37). Professor associado de pesquisas pediatricas cia
Universidade de Cincinaü. Consagrou 25 anos ao estudo
rio Poliomielite c. desde 1952, especialmente á obtenção de
uma vacina rie virus vivo para uso oral. As experiências
feitas cm prisioneiros voluntários demonstraram que con-
seguiu seu objetivo. Visitou o Brasil em 1963.

SMIII'1, JOSEP1I AGNON (1888 - 1970)
Nasceu na Galitzia e recebeu educação tradicional

judaica, aos I) anos escreveu seus primeiros poemas, e aos
16 sua primeira prosa. Desde lOIlfl radicou-se em Lsrael

o em 1924 passou a viver cm Jerusalém, onde grangeou
grande respeito. Iniriii a rua onde vivia sido interditada
ao transito para que êle pudesse criar em sossego. Quan-
dn imigrou o.s turcos dominavam a Palestina e Agnon
descreveu sua adaptação come, jovem idealista em muitos
livros, de caráter autobiográfico.

Xas suas obras "Esposas Abandonadas" e "O Caminho
há de tornar-se plano" mostra um tradicionalismo perfei-
lamente modernista, na sua fidelidade a si próprio o ans
cânones e classificações reconhecidas. Em "Hospede de
uma Noite" o -Noites após Xoitcs" conta a vida dos pio-
neiros que foram para Israel trabalhar nas terras, cm
1905.

Uma grande mudança na sua vida ocorr u quando
começou a pensar, sonhar e escrever sobre a jovem e
perplexa geração na Galitzia, tanto a Sionista como a So-
cialista. Numa ironia sutil, éle analisa os conflitos e di-
ficulriadcs da geração.

Em 19fiB, .juntamente com Nelly Sachs, recebeu o
prêmio Nobel de Literatura, o primeiro israelense a fa-
zer jtís ao latirei, por "sua narrativa de um vigor carac-
teristico profundo, de onde conseguiu extrair suas moti-
vações da vida do povo." A Academia Sueca, que consti-
ttiitt o júri desse prêmio "desejou fazer justiça ás contri-
bulções individuais de ambos. A divisão do prêmio jtis-
tifica-se especialmente nesse caso, dado que se traia rie
laurear duas produções literárias que, embora separadas
j>cla lingua empregada, unem-se num parentesco espiei -
mal que se complementa, por assim dizer, no magnífico
esforço realizado para render tributo ao patrimônio cultu-
ral do povo judeu pelo verbo empregado como fonte de
inspiração conxum, que se revelou em ambos vital 2
atraente "

Hoje Programa Retrospectos — Informes
Animais Jóqueis Tratadores Ultima colocação Ultimo tempo Possibilidades

l.o PAREÔ - Tr. "BARUCH SPINOZA" - AS 20,00 HORAS - CrS 4.000,00 — DISTANCIA 1.400 M — AR. VAR,
-I Abrivó
~'i Lum«rcu
-3 Oi-onsul
-4 Ollts
-íi Rastacuer

:,7 4

.17
57

Alves
Nobre

M. Amorim
Andrade

A. Br,n

Rondei!!"tJl.ioi
Fianro

Cabral
.!. Amorim

Nos«n pnl|i!tc: RASTACKUR

5.o| fii Anatoyan, Garboso
4.nl fii Anatoyan, Garboso
¦l.ol IOi H. Way, Jercrè

l« oi n i Oislfm. Cumberlnnd
2.ol tii Itaimbé, Anatoyan

Diferença: ABKICA

-r—
1.400 nl i ns":;
1.400 NL 1'28"2
1.2(11) AL l'U":i
i.uno ai. m-j
l.iiOO AL l'H":;

2.o PAKEO - Pr. "ALBKRT B. SAH1N" _ AS 20,35 HORAS - CrS 3

Ultima não valeu. Inimigo
F.m turma reforçada. Azar
I-iifiro e anda bem. Placés
V cm grande forma, Olho!
Atuando com resularldndn

Melhor azar: OLKS

11 Alirn
2—2 Carmlm
2—a Draft
I—I Hardan
5—5 Vanni
6—fi Moscon" Vercelli

.18
58
58
58
58
58
58

Não Correrá
A. Artin
A. Masso
U. Bueno
A. Boiüio
A. Barroso
G. Calres

V Navarro
Oliveira Jr
C. Mello
Cavalcanti

B. Silva
Raphael

N. Raphacl

4.ol
l.ol
7.01
4.01
4.01
2.ol

Glauco.;. Vercelli
Y. Light, íi. Jawik
Glaucos, Vercelli
Nicho. Draft,
K. Juror, Herzan
Belluni, Ozio
Glaucos, Silvedo

000,00 — DISTANCIA 1 «00 M — AR. VAR.
1.401) AF.
1.700 NL
1.400 AE
1.61)0 NL
1.200 Al,
2.4(10 AF,
1.400 AE

1'28"
1'52"S
1'28''
1'43"
ri5"o
2'.'1S"
1'28"

Nosso palpite: VARCELLI

Não será apresentado
Tentará um premiozlnho
Ultima náo valeu. Rival
Tem corrido mal. Dificil
Volta em grande forma
Só como reforço. Regular
Candidato do retrospecto

Diferença: VANNI
.l.o PAREÔ Pr. -ALBERT EINSTEIN" — A
1-1 Dinesia .ir, .-. p. Marinho Ía. Fiolio2-2 Escora .V, ,j, M. Amorim ,1. B. [Ivo3—3 minara 50 \. Ban-cso A AU«rmttnn4-4 Mnrmota 51! [•:. Le Mcncr .'. Molína 

'
5—5 Mlraflorcs .in :; o. Nobre >\ Molinati—6 Bcsplga 56 ,M. Andrade P. Nlcltcli-7 ritaya 56 11. Machado .1. t;nd<;v

Melhor azar: Dli.M r
S 21,10 HORAS - CrS 6.000,00 - DISTANCIA 1.300 M - AR. VAR.

(i.oi 111 Borbulha, Platera
2.o(12l Adjá, Uskub
9.ol 12i Adjá. Escora
li.oi 8i D. Eyes, Platera
li.oi Dl lena," F.spcleta
6.0112) Adjá, Escora
4.0(12) Adjá. Escora

1.000 GL -
1.200 A E-
1.201) AE -
LIMO GL -
1..10O AL -
1.21.0 AE -
1.2(0 AE -

Nosso palpite: I.SCOIIA

5!) "3
1'15"8
1'15"3

59"8
1'2.1"4
ri5"s
ri.vs

Inferior a muitas. Azar
Em grande forma. Fona
Vai bem pilotada. Inimiga
Volta bem exercitada
Ultima foi mal corrida
Melhorou aigo. Viável
Merece placés. Anda bem

Ditcrcnça: MIRAFLORES
l.o PAREQ — l'r, ¦yvgj, BRÁS. "A HEBRJ^:ICA^^ DE S. r." — AS 21.45 II

1 — 1 Ammon ."i7 AlMSn r'n,-,-n,-\ . t a* i_..i ~T~^ :~~~ ^r~ r ¦¦.

Melhor azar: IUMARA

1 Ammon ."i7
2—2 Coarazissimo .17
3—3 Crillon .17
4—4 Eleveur .17
5—5 .lacapé ,17
li—6 Louvois .17
7—7 Soiithnmptnn .17

Não CorrerJ
M. Amorim
Arlin
Masso
Le Mener
Barroso

M, Burno
N'"i> palpite: LOUVOIS

Maria nl
N. Monteiro
J. I ourenço
L. C. Mrllo
M, Almeida
E, Foljó
N". Portclla

oi 7i Outono, F.da Florst
-oi 111 Azarlas, Xelo
Sol Hi Quilimanjaro, Piau
3,oi 8i Xin-Ló. Louvois
l oi 121 Xilon. Estorninho
2.ol Si Xin-Lo, Elevem-

10.0(121 Buffalo. Cubatão

— Cr$ 4.000,00 — UIST. 1.600 AI
7

Ar. Var.
2.400 GL
1.C00 GL
1.600 GL
1.400 AL
1.4110 Al.
1.400 AI.
1.400 AM

1*39'
l'30'
l'27.'
I'2S'
l'27'
1'23'

Diferença: COARAZISSIMO
.o PAREÔ - Pr. "SIGMUND FREUD" - AS 22,20 HORAS - Crj ü.50u^ - DISTANCIA iV-ioõ M

Não ..pt-á apresentado
Volta em turma camarada
Tem bons trabalhos. Olh"!
Correu bi m nh ultima
Venceu com sobras. Inimigo
Candidato do retrospecto
Pegou mi balizai N cremos

Melhor azar: JACA1'K'

1 Faram
1—2 .luvevé .18
1—3 Mustang .17
— I Olarlim 56
'- -.1 Pizarra .11
-6 Rivelino ,1.1
-7 Yes and Not 56—8 Notará 57

Zrtllo ,-,7

J. Almeida
J. Mendes
Não Correrá
.1. G. CosU
L. C. Silva
L. C. Mendes
F. Cozzolino
J Fcrnanu.-s
A. Oliveira F

K. Bizinclli
E. Cnmpozani rj.oi 9
•'. B. Gonçai
A. J. Martins
C. L. Sallcs 2.oi 8
S. S. Corrêa 4.o| 9
L. C. Mello
.1. Òílvclra .Ir.| 2.oi 9
J. Oliveira Ir. s.oi 13

os,, palpite: PIZARRA

9l El Majestoto, Nogaré

Gorch, Stanvlllc
El Majestoso, Nogaré

ElMaJesloso. Juvcvõ
Supervillc, Orvclo

1.21.0 AE

1. BII0 -
1.2'0 -

NP
AE

Diferença: ves, and NOT

1.200
1.400

ak
NL

1'1U".1

1'4I"
1'16'

1*16"
r;io"

B.o PAREÔ - Pr. "SHMUL J. AGNON" - AS 22,55 HORAS - CrS 2.

AR. VAR,
Ultima não convenceu. Rival
Poderá explodir. Olho vivo!
Não será apresentado
Tentará um premlozinhoBem no percurso. Força
Figurou na ultima. Viável
Candidato tio retrospecto
Correu bem na segunda
Tem b.-ms trabalhos. Placés

Melhor azar:-.. NUUAKK'

l Austin
—2 Ncmul
—3 Maranh
— I Xliolon
-5 P. Ville
—fi Tambo
—7 Univers
-8 Dineral" Distraído

110

S. Lobo
A. Araujo
A. Oliveira F.
L. C. Mendes
N. C.
.'. C, Ávila
L. QuInUinlIha
J. Alves
L. Viei* a

-o palpllc: UNIVERS

A. Oliveira
W. Míirr-icini
•l. Oliveira Jr.
S. S. Corrêa
A. H. Ramos
L. C. Mello
A. Nobrcga
A S. VcntiirA
W. Mamciiu

fioi li' Assustado, Univers
9.01111 Unindi. Que Fala
.l.o: 8) Uògarty, P, Villc

5,o( Gi Itaimbé, Uruaçu
fi.ol 7 Newton, Vigoroso
7.0U11 Unmdi. Que Paig

100,00 — DISTANCIA 1.200 ,M - AK. VAU.
1.2011
1.400
1.10(1

i.r,'o -
t.ioo -
I 400 -

NL
GL
AL

l'14"ã
l'24"9
l'29"

AL
AL
OI.

Diferença: MIOLON

1'41"9
1'2!)"2
1'24"9

o PAREÔ — Pr.
Í71—1 Aiko

2—2 Argola'•'>-" Eróíca j7
4—4 Free Love II M
¦1—5 Grtlichl .11
fi—6 Oktoberfest .17
7 7 Quiaça .17<8—8 Una Bianca .17

-Pr. ".IONAS I-. SALK" - AS 33,30 HORAS _ CrS \
8 .f
fil.i.
3lN.

P. Martins
Fernandes
c.

J. M. Amorin
W. Mazalla Jr
S. Lobo
R. Machado
A. Barroco

Nosso palpite: QUIÇ.V

W. G. Tosta
R. Rondclli
J, j Gcnzalcz
D. Hcnrlqucs
J. G. Leite
F, V. Navarro
G. Enriques
F. Schnelder

Sol Si Ntllnha, Maga
5.01 lll lliitinca. Xula
2.ol 71 Bilete. Tilania H
6.0(111 Hatlnga, Xula
7oi 7i Anouka, E. Glrl
4oi ni Plraiba. Oabi
3.0(11) Hatlnga, Xula
IM 0) Estrofe, Oktoberfest

Diferença: OKTOBERFEST.,

ooo.oo

1.300
1.400
1.300 -
1.(100 -
1.200
1.300
1.400

Retorna i m turma fraca
Serve com -.ar. "Tinindo'
Melhor ne.síc percursoSempre entre os primeirosNlo será apresentado
Figurou na noturna. PlacésTerá prova favorável
Serve como poule altaLigeiro. Ótimo reforço

Melhor azar: TAMBO
- DISTANCIA M00_M - AR. VAU.

Estréia foi fraca. A/arMelhor baliza agora. Rival<»ao será apresentada
i Inha bom exercício. Olho'Fraquinha. Nao nos agradaFegou boa baliza, CandidataGostamos da ultima. Forcavai bem pilotada. Inimiga
Melhor n/ar: UNA BIANCA

NL 1MP-S
AL F22",-,
nl r::u-.i
AL 1'22"5
GU ÍMI"
Al. VIT'2
Al, 1-22-5
ml r;ni"H

l.o PAREÔ A.[,\ — 11>5 i tiwjt.)

l.o —Eurides, J. Alves 
2.0 — Fralrli, U. Bueno 
3,o — El Matador, M. Andrade
4.o - - Estorninho, A, Barroso
5.0 — Litüe Joy, G. Amorim

•c
Um

Ce»

Ed

fi

Temjio: 1'41"R, 10 — Pinaols 26"4 e 1
Vencedor: 0.2S — Dupla (34) o.FS - PI
Stud Salhun. Treinador: P Polidoro.
cher. Criador: Haras São Miguel.Ares

2.0 PAREÔ — 1,300 M. — AL',

l,o — Dart Super. A. Cassante 
2,o — Demldof. A. Barro«so
3.0 — Malaio, R. Machado 
4,o —- tiobo Buy, ,i. p. Martins ...
5.0 — Proletário, W. Mazalla Jr. .
Co — Buruplá, S. lodice

Tempo: 1'22"2'10 — Finais 2,1"D e 13"
Não correu Xtmbó, Vencedor: 2.2B —
0.10 (4) 0,13 — Prop.: Stud Triunfo,
liação: John Araby e Uchaia. Criado
101.502,50.

VAHI.vvii; _ ti

5fi 13.6=3
li:-:

¦i I

¦tud
G. Ei

3.0 PAItEO — 1.300 M, A.E.-VARIANTR

l.o
2o

4.o

Prince Sena. R. Machado
Fragal, J. Alves 
Balbok, J. Fagundes 
Rochemor, A. M;e,so 

S.o — Jtoró, A. Barroso 
fi.o — Harrlson, A. Bolmo 
7.0 — Cerrilo, O. Nobre 
S.o — Vissarion, L. Cavalheiro ,.

'D.440

•1.Tempo; ]'22" — Final?: 2ã"7 e 13"
Vencedor: 0,8!) — Dupla (361 2.40 — Piai
Stud Santa Cândida. Treinador: G. El
Sena. Criador: José Paulino Nogueira.
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l.o PAItEO 1.1(10 .M. A.E.-VAIIIAMl;

l.o — Juvira, A. Oliveira Filho
2,o — Cenaia, A. Artin 
,1 o — Iirnhinneharya, D. Garcia
4 n — Op Ari, A. Bolino 
5,o — Locasta, E. Araya 
fi.o — Juarann, J. Alves 
7,0 — Quadrela, E. Sampaio ...

Tempo: 1'00" — Finais 25" e 12"S.
Vencedor: 0.49 — Dupla (26) 0,09 — Plaeí
e criador: Haras Santa Torezinha. Trnri
Melotly Fair e Adrioça. Movimento: 110

B.o PAKEO — t 100 M, A,i;.

l.o — Orvieto, A. Barroso 17
o — Ahmed, D. Garcia .Ví
o — Taixizelro, L. Cavalheiro 17

4o — Barreau, M. Rocha ."
5.0—Xelo, A. Allran W
Co — Chico Gaiola, M. Freire 57

I

A. Slotalfi

eus l.o»;'

•i::

Tempo: 1'27" — Finais 2.1"2 o 12"S.
Náo correu: Sucesso. Vencedor: 0.16 — Pupls
0.12 lll 0.17 — Prop.: Mario de Campe'.
Filioçáo: Flamboyant de Fresnay e . Samanta.
ranga. Movimento: 111.748,30.

6.o PAREÔ — I.IOil M, AK.

1 <y — Quartau, A. Masso 
2o — Renegai t. J, Mendes m
3.o — Blue Prini, J. M, Amorim 
4.0 — Átomo, .1. Alves ~rt
5o — Rojacomar, J Santo.-, 57
G.o — Cadirado, A. Barroso .......... 57
7 o — Naghon, J. C. Ávila 57

Tempo: 1'27"6 10 — Finais 2,1"4 e 13"
Vencedor: 0,22 — Dupla (56) 2,32 — Plac
f criador: Haras Jahú p Rio das Pedra,".
çJo: Burnham e Snndalcito. Movlmeirti

MOVIMENTO PAS APOSTAS:
MOVIMENTO DOS PORTÕES.

eu, i ma

::: »!'!-¦i.;i

Resultado das corridas de sais
no Hip. Paulistano em C. U

1 o PAIIKO - 2,400 M — ti. P
l.o Quany, O. Nobre — .1,1;

2.o El Relicârlo, D. Garcia — 58;
A seguir Belluni.

Tempo: 2'.Tí"ü 10 — Finais
25**6 c 12**0 — Não correu: Kí'vü'.-
Juror. Vencedor: 0.21 ¦— Dupla
i24| 0.27. Náo houve placés.
2.0 PARKO — I.G09M — G.P.
l.o Tah.ic, L. A, Pereira — 56:
2.0 Deetulno, J. Fagundes — 50;
A seguir: Adarve, Galo Montez.
Palazzo, Kiosquc, Raw llide, Ro-
mano, Gacho Gris.

Tempo: I'43'* — Finais 2.1"7 e
i:i".'l. — Vencedor: 0.7 — Dupla
1271 2.71 — Placés: 17) 0.18. i2l
0,57.
3.0 PAREÔ l.-ioo M — G.P.
l.o Biguaçú, S. Lobo — 57:
2o Orenoeo, J. Alves — 57:
A seguir- Porliliarl, Tio Medes.
Elllot Ness e Reníort.'fempo: l':U" — Finais 2f,"7 e
I3"6 — Nâc correram: Ckr-ur t*
Don índio. Vencedor: 0 4.1
Dupla il.1i 0.38 — Placés (1)
n.iii, (5) 0,14.
4.0 PARKO — 1,200 M — A. M
— Variante
Io Uskub, It. Penich - 56:
2.0 Ilaclra, A. Bolino - 56;
A seguir: Platera, Monazita, De-
leve. La racha, Regata, Eumenidc.
Kscriniisla, Itaka e Kouma.

Tempo: l'l.T'7 Ul ¦ Finais".'')"¦; c in"8 — Não confiam
Mai-selhesa, Kitamar e La Gilana.
Vencedor: 0.27 — Dupla it.1i 2.n;i
Placés: ili 0,23, (8) 0.16.

5 o PAREÔ — 1.6011 M - A M
l.o Eustace, J. P. Maiiins — 54

2 o Xarollto. A. Barroso - 57
A seguir: Dang, Rndjah, King's
Jluor, Eryx.
13'3. NAo correram: Bíue Bca-
ti» c Borrny Prince, Venred'»f
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Hippies do PAL
fie luta

rar a
lá nu:

i hippic
ito

s do PAL.

v.v
modo (
leclo i
ridos, ãs

jeito, a. n
Òshippifji
lio?. Sã
"ia, que i
:o pelo it

sias nêo '.
mas rio
são os hip
s da Dole
cecr a suí
ao vicio,

i com sim
i e dando-
presliraoíi

;ãn ria

'!!¦;Oi b'i
é mau oi:
virulência
s vimlentci

ra o vicio
sua filosofia, a sua maneira cie

.ihas, uma maneira bem maneira
meia), convenhamos. São os hippies,
istartos são bons rapazes, pelo me-
o eongregam sob a bandeira do PAL
r.lade). Acontece que, justamente,
atrapalhando a vida dos nossos
.Muita gente confunde "Paz, Amor

i -Paz e Amor cm Liberdade", que
esfrutavel, porém de certo modo

ida mais coisas contra os hip-
íiucntemente são confundidos com
de outros paises, jovens errantes c
provocando escândalos c arruaças
da Europa e dos Estados Unidos.
asil, temos hippies que não dão
hippies que fazem da ociosidade

i do parasitismo um meio de vida.
amico e o mesmo: os mesmos cabelos

mesmas roupas estravagantes, o mes-
ma falta de jeito.

Io PAL são rapazes e moças cem com-
.1 artistas pcrambulantcs. 

'com 
filosofia'oco ser encarada se não eom entu-

is eom tolerância. São indisciplina-
ms. Fogem à maneira comum de vi-

'seambam para o desregramento. Es-
cio PAL que procuraram ns autori-

gania Especializada em Narcóticos para
i colaboração na campanha de repres-

O delegado Orlando Rozante os aco-
pátio, agradecendo-lhes os bens propo-
lhes a melhor orientação a seguir. Se-

-; " úteis auxiliares na prevenção e
romania, pois que cm torno desses

s c pacíficos, talvez por engano, sem-
i.5 que não são uma coisa nem ou-

iiiricrão corrigir os maus.
icnos o processo da vacina: germes
raiaria aplicado:: na luta contra os
no caso. os bons con ira os maus.
c estimular os bons hippies no com-
rm outras partes do mundo estão

osos.

SE É FOTO É FATO
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,J|'AN SI.iíkkc \ erande artista francesa
fiiormuio iieii.uiic, ou nieinor, em Daiao.

fina de ser
J44AI-

cair nus
ia ou ii :-

(•! 1'inliar.o. ponderava:
ii eu sabia que esse campeonato

um time pequeno! Ou a Ponle
ulo,

Brasileira desfalca
bale russo

de uma fabulosa sambista brasilei-
carne e osso (muita carne c pouco',.;/';' rino 

soviético Alexandcr Filipov,
Moiso; ev, que dava espetáculos em

U asilo an governo mexicano.
» estão dc acordo que a sorte do«20 Bale foi estar dando espetáculos no Me-

ir„ 4- !:-iü clc Janeiro, o elenco mas-'r'° Itna (ÍI--r .-S.rlr. ,.„, :ario em massa

Lá lambem
ui preguiça

F- os n
:i\ Fi

"ÇObos
vqu
fésúlt

1 bâtcn

ia p
Jimc
ei c
Ue
AH' ns

eosos rm todos os paises, sob to-
i rn seu ultimo r melancólico dis-

kítro denunciou os trabalhadores pre-
irometem a sua revolução. Falou c

oiheita de cana, que não deu

incn

'inioclista'.

'açor, trabalhadores que pegavam
ta manhã, mal chegava a noite
e passavam a noite inteira dor-

prosperar um irais co.n cento as-

PORTO ALEGRE, 13 (De João de Sousa, envia-
do especial) — Vivemos, ontem, à tarde, no estádio
do Sugita, em Porto Alegre, a .segunda elapa do Cam-
peonato Brasileiro de Juvenis. Antes do inicio das pro-vas, houve o desfile clc todos os Estados participantes.
hasteamerito da bandeira brasileira, da CBD e de ou-
tros Estados perante autoridade esportiva de Porto Ale-
gre. Foram realizadas dez provas finais, sendo algu-
mas com várias séries. A melhor marca da segunda
etapa, foi de Irani Milani, do São Paulo, conquistando
novo recorde brasileiro c sul-americano, no arremesso
rio dardo, com 40.3:1 m. Nos setores masculino o femi-
nino, São Paulo lidera o certame. As provas de hoje
foram ac seguintes:

•SOU metrôs rasos, masculino -
Elias Salvador, gaúcho. 1' g 58"; 2.o
va. da Guanabara, eom 20' e 2 décii
vino Pinto, dc Minas Gerais, eom 22

1.500 metros com obstáculo — masculino -— l.oCarlos Guilherme Pinheiro, Federação gaúcha, eom
4 33" e 2 décimos: 2,o — Henrique Siinão, São Paulo.
com 4'3Í):' c 9 décimos: 3.0 — Paulo Novano, com 4'4-i"
e 2 décimos, São Paulo.

200 metros — disco — masculino — l.o — José
Luis Martins, de São Paulo. 22" e 5 décimos; 2,o -
Lourenco de 

"Morais, 
22'' o 7 décimos, São Paulo;Heitor cie Andrade, 23", Federação Esportiva

Paraná.
400 metros com barreira — masculino — l.o —

Eduardo Rodrigues, gaúcho, com 56" e l décimo; 2.oEduardo Ribeiro de Carvalho Pinto, São Paulo, com

Primeiro lugar.
Adalto da Sil-

3.0 — José Di-
I" c 1 décimo.

;:.o
do

58" e 1 décimo; 3.o — Getulio Antônio da Silva, gau-
eho, com 58'' e 7 décimos.

100 metros rasos, feminino, final — l.o — So-
langc da Silva Chagas, da Guanabara, eom 12" e 5 dé-
cimos: 2.o — Nair Kono, São Paulo, eom 12" c fi déci-
mos; S.o — Helisa Rosa Barros, com 12" e !) décimos,
da Federação da Guanabara.

Arremesso dn peso — l.o — Roberto Ribeiro, com
11.27 metros, do Rio de Janeiro: 2.o -— Sérgio Luis de
Almeida Leite, do Paraná, com 11,21); 3.0 — Mario
César, do Paraná, com 11,31 metros.

Salto cem vara, masculino — l.o — Ernesto Koi-
l:e, São Paulo, 3,30 metros-; 2.o — Eduardo Koikò, São
Paulo, 3.20 metros; 3.o — Paulo dc Sousa Júnior. 3.1(1
metros, mineiro.

Arremesso do dardo — l.o — Irani Milani, São
Paulo. 40,33 metros, "recorde brasileiro o sul-ameriea-
no"; 2.0 — Rosângela Alves Couto, 35.84 metros, Fe-
ricração do Rio do Janeiro; 3.o — Creusa Maria de Go-
doi, com 35 metros, Federação do Rio de Janeiro.

Salto cm distancia — l.o — Regina Célia Cordei-
ro, rio Rio do Janeiro, com 5,10 metros; 2.o — Walquiria
Constantino da Silva. São Paulo, com 5,07 metros; 3.o
— Regina Lúcia Ferreira, 4,33 metros, Federação Es-
portiva rio Paraná.

Final da prova rie hcxagonò — l.o lugar, campeão
brasileiro rie 11)70. Mario César, da Federação Esportiva
do Paraná, com 3.483 pontos; 2.o lugar, José Lopes
Francisco, 3.377 pontos, Federação Paulista cie Atletis-
mo; 3.0 lugar, Roberto Ribeiro, do Rio de Janeiro, com
3.372 pontos.

UNIVERSITÁRIOS VOLTARAM
Sábado, a maioria dos integrantes da delegação cia

Confederação Brasileira de Desportos Universitários rc-
gressou ao Brasil, depois de participarem du Univerikia»
cies, em Torino. na Itália, onde apenas conseguiram cias-
sificações nas modalidades de volibol, basquete c natação,
uma voz que o atletismo c o tênis foram desclassificados.'

O chefe da delegação, professor Tito Peixoto, diretor-
técnico da CBDU, declarou no aeroporto do Galeão que foi
regular a colocação do.s jovens brasileiros, levando-se em
conta o alto nivel das equipes que enfrentaram. Con.si-
derou razoável o quarto lugar conseguido pelo volibol,
entre 33 paises concorrentes e acentuou oue o basquete
começou muito bem. mas na final obteve a sétima cole-
cação. "E' preciso lembrar — frisou — e creio que já foi
divulgado; que antes das Universidades o basquete brasi-
lelro se sagrou campeão de um torneio realizado na cidade
de Rabelo, enfrentando ns representações cia Itália, Is-
rael, Bulgária e França. Na prova ric natação ficamos'com
dois sextos lugares e no atletismo, apesar de náo termos
íúdo classificados, batemos todos os recordes brasileiros,
Na parte que toca ao tênis, o nosso único tenista foi der-
rotado logo r.o inicio.

Dos atletas que regressaram, a maior parle so destina-
vam a São Paulo e Belo Horizonte. Desembarcaram no
Rio. além do diretor-técnico da C13I3U, cs cariocas Scarpi-
ni e Padrinho c o mineiro Ranieri, todos da equipe de bas-
quete, que foram recebidos no aeroporto pelo técnico Ka-
nela (Togo Soares). Do.s tetenla integrantes da dele-
yação brasileira alguns retornaram no inicio da semana

e outros aproveitaram a viagem para passear pela Itália.
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Nico. Esse era o nome do tarado que atacava de bicicleta as inocentes mocinhas da Vila Maria O Diário daNoite dedicou 5 reportagens a esse caso. Nico vendeu muitos jornais para nós.Mas dissemos a muita geri"te quem êle era. Nico era tão anormal,quanto o meio em que êle vivia. Através de um caso como o de Ni-1co, nós aproveitamos para dizer coisas que muita gente não gosta cie ouvir.Temos orgulho cie ser um jor-nal de denúncias. Assim como temos orgulho da nossa sensibilidade para combinar um assunto sério co-mo corrida armamentista e os passeios do Nico em sua bicicleta criminosa. São essas coisas que fazem dcDiário da Noite um jornal diferente dos outros. Tão diferente, que você paga o preço do jornal achando
que êle vale mais fffáfo fe $,pay[0/Dtário ^ M^^ 6!É***tatów** ewraiç;

Somos os maiores
fabricantes de N
produtos para 05
olhos, ouvidos
e cérebros.
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Encerrando sua campanha no Paulislão deste
ano, jogaram na tarde rie ontem, em Ribeirão Preto,
os quadros do Botafogo c da Ponte Preta, que, no tur-
no, em Campinas, haviam empatado .6 zero. Não foi
dos maiores o interesse pela contenda, face à má po-
sição dos botafoguenses — rabeiras do torneio — c
por causa da campanha negativa dos campineiros no
returno do certame. Mas. a íuVi foi bastante renhida,
Em busca do melhor resultado, os integrantes dos dois
times se empenharam ardorosamente. B, em consc-
quencia desse entusiasmo, a partida teve alguns Ian-
ces de bom futebol e muitos foram os momentos que
provocaram maior emoção. O Botafogo, menos capaci-
Indo mas mais lutador, logrou equilibrai- as ações. Tal
foi o equilíbrio, que o marcador somente aos 44 íiiiiui-
tos foi movimentado, dando vanlagem aos visitantes,
que tiveram um gol marcado por Adilson. A rigor, me-
llior caberia o empato nessa fase, porque lambem os bo-
tafoguenses tiveram méritos para balançar ns redes
contrarias. Nos quarenta e cinco minutos finais, o Bo-

lafogo apertou mais no inicio, procurando desesperada-
mente o empate, que conseguiu, aos 25 minutos, com o
tenlo do Nato. Mas, reagindo, sete minutos depois. ,i
Ponte Prela voltou a comandar o placar, graças ao gol'.'onquistado por Manfrini, Dal para a frente, mais dura
íoi a luta e mais difícil paru os dois quadros; Os bota-
foguenses queimaram todos os seus cartuchos cm busca
de novo empate. Os campineiros fecharam-se na defen-
eiva, fazendo malograr todos os esforços contrários. E,
por vezes, também desceram, em contra-ataques, mas
sem conseguir maior vantagem no marcado:-. Dois a um
foi o resultado final, que se constituiu na segunda vi-
loria dos ponte-pretanos no segundo turno.

0 Botafogo perdeu com Valter; Gali, Zé Carlos,
Calégari e Mineiro; Cunha e Jackson; Paulinho, Nato,
Carlos Augusto c Luiz Carlos. A Ponte Preta ganhou
rom Wilson; Nelson, Araújo. Henrique e Santos; Tcodo-
ro e Roberto Pinto; Alá, Dica, Manfrini e Adilson. Na
direção da peleja esteve Jurandir Fonzi.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIA FH
PRÊMIO MAIOR LÍQUIDO:

Cr$ 300.000,00
Lista de SÁBADO, 12 de SETEMBRO de 1970*
32.796 prêmio» compreendidos nas séries A, B e C

796/ EXTRflgflO
PLANO LXVI/70

ÃO PAGOS INTEGRALMENTE OS PRÊMIOS DESTA LISTA
PRÊMIOS crts

ü
003!) -CENTENA
(1676 _ I60.UU
0775- 2.000,00

(OO)

1
J03H-CENTENA

2
203D-CENTENA
2124 - 1(10,00

3
303S _ CENTENA
3713 - 3UO,00

4
4030-. CENTENA
4312- 1110,00
4079 _ 300.00
1858- 100,011

5
5039-CENTENA
5163- 100,00

6
6039.. CENTENA
6461 ~ 100.00

7
7039 - CENTENA
7648... 2.° Pitmló

»
3039.- CENTENA
8214.. 3U0.00

O
Ü039- CENTENA

10
<0039 _ CENTENA' 
10586- 300,
10980- 300,

,00
.00

PRÊMIOS cru
- I 8

11039-CENTENA
11938- 2.000,00

(PR)

12
12039 - CENTENA
12177 - 100,00
12868.- 300,00

ia
13039 ...CENTENA
13301... 3.» Pilmlo
13578 - 300,00

14
14039 - CENTENA
14583- 160.00

11650.. 300,00
11866.. 300,00
14803... 160,00

15
15039-CENTENA
15078.. 100,00
15085.. 300,00
15159.. 160,00
15506... 100,00
15081- 2.000,00

(SP)

16
16030.. CENTENA
16753... 300,00
16757.. 2.000,00

(SP)

1?
17039... CENTENA
17369- 300,00
178,15... 300,00
171154... 2.000,00

(MO)

PRÊMIOS CR$
18

18039-CENTENA
18092.. 160,00
18785 „ 160,00

IO
19039-CENTENA
19017- 300,00
19922... 160,00

20
20039-CENTENA
20089.. 100.00
20181.
20189.
20560.

300.00
100,00
100.00

20562.. 160,00
20652... 160,00

21
21030-CENTENA

22
22030,. 2.000,00
22031.. 2.000,00
22032... 2.000,00
22033- 2.000,00
22031.. 2.000,01)
22035... 2.000,00
22036- 2.000,00
22037... 2.000,00
22038 - 2.000,00

SS039... 1.» Prêmio

22010 v 2.000,00
22011... 2.000,00
22012... 2.000,00
22013... 2.000,00
22011... 2.000,00
22045... 2.000,00
22016... 2.000,00
22017... 2.0OO.0O
22018... 2.000,00

22118- 160.00

PRÊMIOS CR$
2»

23039-CENTENA
23059- 160,00
23-181 - 160,00
23951.. 160,00
23902- 160,00

21
21039.. CENTENA
21158... 160,00
21376.. 300,00
21831 - 160.00

25
23039... CENTENA
25091.. 100,00
25201.. 160,00
25582... 300.00
25076- 160,00

2G
26025... 160,00
26039-CENTENA
26329.. 160,00
20178 - 300.00
26619- 300,00

27
27001.. 300,00
27039... CENTENA
27525 - 300.00
27560.. 300,00
27770- 160,00

2»
28039 ...CENTENA
28318... 100,00

2»
29039 ...CENTENA
29070- 160.00
29250- 160,00
29419- 160.00
29472- 31111.00

PRÊMIOS CRS
30

30039 .„ CENTENA
30708.. 160,00

31
31039 ...CENTENA
31664- 160,00

32
32039... CENTENA
32696.. 300,00
32725- 160,00
32990 -. 160,00

33
33039... CENTENA
33158... 160,00
33223... 300,00
33303... 300,00
33508... 160,00

31
31039 ...CENTENA
31196.. 160,00
31990- 160,00

35
35033.
35039.
35093.
35618.
35871.

160,00
CENTENA

300,00
160,00
300,00

30
36000... 160,00
36039 ...CENTENA
36937... 160,00

37
37031 - 160,00
37039... CENTENA
37252- IliO.IHl

Todos os
bilhetes

terminados
com

PRÊMIOS CR3
38

38031 _ 300.00
38039 ...CENTENA

, 30
39039... CENTENA
39176- 160,00
39191- 160,00
39595... 300,00
39893- 160,00

40
40039 -CENTENA
40192- 1611,00
40330- 160,00
•10175.. 160.00

41
41039... CENTENA
11023... 100,00

42
42039 ...CENTENA

13
¦13039 - CENTENA
•13160... 160,00

44
41030-CENTENA
41012- 160,00
41429- 160,00
41513 - 300,00

45
•15039-CENTENA
45217.. 160,00
45191... 160.00
45913... 100,00

40
46039... CENTENA
¦111368... 300,00
46181.. 160,00

PRÊMIOS CRS
47

47039 -CENTENA

48
48039... CENTENA
48015- 160.00
48911- 100.00

IO
49039 ...CENTENA
49725- 300.00

50
50039..CENTENA
50519... .3(10.00
50561 _ 300.(10
50074- 160,00

51
51039.. CENTENA

PRÊMIOS CR»

l.« PHE5IIO

510118..
51281 .
51365..
51166..
51535.
51727...

3(IU.tH)
160,00
160,00
160.00
300,00

*." Prêmio

52
52039 ...CENTENA
52051.. 300.00
52907 - 300,00

53
53033... CENTENA
53109-
53277 _
53313-
53373_
53539 -

160.00
160.00
160,00
1611,00
31)0.00

22039
300.000,00
Santa Catarina

, !.• NltMIO

7648
45.000,00,
SAO PAULO

j." pnr.Mio

13301
20.000,00
SÂO PAULO

<• rnejno

51727
10.000,00
MINAS GERAIS

mm,
53775... 5.° Prímlo

»•• PiiDno

53175
6.000,00
SAO PAULO

a centena final do 1.° prêmio - 039  tém Cr $ 300 OOas dezenas 01.27-36-37-38-40-41-42-48 e 75 tém Cr$ 4400o algarismo final do 1.» prêmio -  tém Cr $ 44'c-O
ATENÇÃO;

AUIÍCIO 0» HOV» CASUUO 8ÍANCO
Superintendem* dl Uttntt

O» prêmio» d* aproximação, centena, dezena • unidade derivado, ül ,,» „„._T^^™" -
a,Mmulado», ,endo o bilhete re,3at'ado pelo p"êmlo ma.» elevado nUmer° "a° Ierâ°
íada um do> S prêmio, maiores não terá direito a prêmio derivado de seu *,*«,.* -.._O d.re.,o ao re^.mento do. prém.o, desta ,K,ratâo prescreverá após"í d,a 15,1,,%T

JOtGl VA10AS DS ANDtAOi
í.l-.H dc, Mmitltr.o dt fucndi

12 de Setembro de 1970 - 796.' Extração
15/9/62 .'LOTERIA FEDERAL -15/9/70
OITO ANOS REALIZANDO PARA O BRASIL!

JliteftÀJQL s r%

s

REVENDEDOR:
A estampa é um elemento valioso
paro a identificarão do bilhete.

•
Cole aqui um vigésimo de um bilhete
nao premiado da presente extração.

1
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VDCE TAMBÉM

ENTRA NA JOGADA

i **Lj-'^ãa' v r

Kua CoriLelheiro Nébias' 34 (Esq. Av. São João) - Tel. 36-4544 - São Paulo

Resei
REMO

Queixando-se da pouca sorte da sua equipe, que
disputou o Campeonato Mundial do Remo, realizado no
Canadá, regressou ao Rio o sr. Renato Borges da fon-

seca chefe cia delegação e diretor do Departamento Aqtia-
tico cia CBD. O sr. Borges disse que a nossa representa-
ção não obteve melhor colocação devido ;'i pouca expe-
riência em competições internacionais. Esclareceu, ainda,
que não levamos nossos próprios barcos, dada a dificul-
dade de transportá-los. Durante os cinco dias de três, a
equipe brasileira trocou três barcos, emprestados por
países concorrentes. Somente 1111 véspera da competição
é que os brasileiros conseguiram um barco cm condições
para competir.

INDEPENDENTE

O Inclcpcnclicnte. campeão da Argentina, derrotou,
pela contagem de dois a zero, o Atlanta, cm partida an-
lecipacla da segunda rodada cio campeonato argentino dn
presente temporada. No primeiro tempo, o Inclcpcnclicnte
já vencia por um a zero.

CEJAS NO SANTOS

A transferência do famoso arqueiro do Racing e do
selecionado argentino. Agu-stin Mario Cejas, para o San-
tos, está praticamente concluída, segundo as notícias pro.
paladas cm Buenos Aires. O vice-presidente do Santos.
Nestor Pacheco, manteve entrevista com Santiago Saccol
p outros dirigentes dn Racing. assentando as base; da
transferencia, que foi de '1(1(1 mil pesos, cem mil dólares,

S. PAULO CAMPEÃO

No Estádio do Sogipa, em Porto Alegre, houve o en-
cerrarnento dn Campeonato Brasileiro de Juvenis de
Atletismo, sendo o quinto masculino e o terceiro fomini-
no. São Paulo sagrou-se campeão brasileiro de 1970, no
setor masculino, assinalando 215 pontos. Em segundo lu-
gar, vice-camprão do Estado cia Guanabara, com 113 pon-
tos. Em terceiro lugar o Estado do Paraná com 105 pon-
los. No setor feminino, em primeiro lugar São Paulo,
campeão de 1970, com lOfi pontos. Em segundo lugar,
São Paulo, campeão de 1970 com 106 ponlns. Em segundo
lugar, vice-campeão a Guanabara, com 75 pontos. Em
terceiro a Secçáo Gaúcha de Atletismo, com 32 pontos. Os
resultados foram os seguintes:

PRIMEIRA PROVA — ARRIOItSSO DO DISCO
HOMEM

l.o — Cândido Maurício da Silva — Guanabara, com
37.7R centímetros. Em 2.o lugar. Edval de Haro. de São
Paulo, com 37.38. Em 3.o lugar, Celso Mereles Santos, da
Guanabara, com 33.92,

SALTO TRIPLO — HOMEM

1 o lugar — Luclno Hresck, do Paraná, com 13.50.
Em 2,o lugar. Paulo Roberto Pinto, do Paraná, com 13.37.
Em 3.o lugar, Clcbcr Coelho, da Federação Mineira, com
13,16.

J00 METROS RASOS
REIRA

IflO METROS COM BAR-
MOÇAS

l.o lugar, Solange Silva Chagas, da Guanabara, com
15**7(10. Recorde brasileiro. Em 2.n lugar. Hildigard
Krauso, de São Paulo, com 16" 1' 10. Em 3.o lugar, Rose-
meiro Obarnam, gaúcha, com 16" e G.

SALTO EM DISTANCIA — HOMEM

l.o lugar. Márcio Viana Lomonaco, 0,90. São Paulo.
Em 2,n lucar, Rnbcrlo Morando, da Guanabara, com B,58.
Em 3.o lugar, José Carlos Benedito, São Paulo, com 6,53.

ARREMESSO DO DISCO — MOÇAS

1.0 lugar, Vulilica Zuleika de Freitas, São Paulo,
33,44. Recordo brasileiro. Em 2.o lugar. Irani Milan. de
São Paulo, 32,30. Em 3.o lugar, Mara Henning, do Pa-
raná, com 29,66.

REVESAMENTO \ TOR 100 METROS HOMENS

l.o lugar — Equipe de Saci Paulo, rum 4,'j" « 2 10, 2o
lugar — Equipe do Paraná, com 43"2; em 3.0 lugar —
Equipe da Guanabara, com 45 "7.

ARRESSO DO DARDO
1.0 lugar — Ivan Xavier Duarte, da Guanabara, com

53,86; em 2 o lugar — Humberto R«sende Vinnacl dc Síio
Paulo, com 53,04; em 3.o lugar — Ivo tia Silva, do Paia-
ná, com 47,48.

ARREMESSO DO TESO — HOMENS

l.o lugar — José Carlos Cherobin. do Paraná, com 13.07:
em 2.o lugar — Humberto Resende Viana, de Sáo Paulo,
12,45; em 3.0 lugar — Edevaldo Perechen, de Sáo Paulo
12,85.

REVEAMENTO 4x4,200 METROS — HOMENS

1.0 lugar
em 2o lugar
em 3.o lugar -

Equipe de São Paulo, corn 3'24'Equipe da Guanabara, com 3'25'
Equipe Gaúcha, com 3'28" e 1 10.

c 0 10:
e 9 10,

REVEZAMENTO 4x100 — MOÇAS

l.o lugar — Equipe de São Paulo, con; 49" e 2 10 —
recorde brasileiro; em 2.o lugar Eauips Gaúcha! com
52"7; em 3,o lugar — Equipe do Paraná, com 54'' e 2 10.
REVEZAMENTO RASO

l.o lugar — Frederico Kaleng. dc Sáo Paulo, com 9'20"
e (i 10: em 2.o lugar — Carlos Guilherme Pinheiro — gau-cho, com 9'29" e 440; em 3.o lugar — Roberto Alves Assun-
ção. de Sáo Paulo, com 9'2G" e 0,10.
CONTAGEM GERAL

MASCULINO: l.o lugar — Camp-fo. Sáo Paulo, com
pontos; 2.o lugar — Vice-campeão — Guanabara, com
pontes; 3,o lugar — Paraná -- 106 pontos; 4,o lugar

Fedsração Gancha de Atletismo — 101 pontos; 5.0 lu-Minas Gentis — 47 pontos.
FEMININA: l.o lugar — Campeã — São Paulo — 106tos; e 2,o lugar — Vice-cnmpcá — Guanabara, — 75

51 pontos: 3,o lugar --- Federação Gancha de Atletis-32 pontes; 4,o iugar — Paraná — 26 pontos; 5.0 lu-
.— Minas Gerais — 14 pontos.
Sáo Paulo sagrou-se campeão, masculino c feminino,1970, dc atletismo da categoria juvenil.

215
113

gar

pon
pon7
mo
gar

de

JOGOS DA PRIMAVERA

Os X Jogos Colegiais da Primavera serão realizadosno p?nodo dc 19 a 26 do corrente. Participarão desse

grande certame. 116 colégios, da Capital
Sáo Bernardo e Sáo Caetano do Sul. .\v
disputadas provas das seguintes modalicia
campo, futebol de saláo, basquetebol, ha
tens de mesa, .Naclicz e natação. A.s solen
tuni estão marcadas paia 0 dia II), às 14desfilarão todas as delegações du.s coíéaii
No encerramento, haverá grandioso baile
candidatas apresentada pelos colégios.

GOLFE
O Brasil assumiu a liderança isolai

nato Masculino Sul-Amcricano ilç Golf
feminino continua no primeiro, empatar!
tina, O Brasil venceu sem maiores dif.ci!
bía c n o Uruguai, r> sou jogador Jair
16 'A\ic<. arrancou adjetivos como ¦Tono
sistentos c técnicos. Gonzalcs foi elogiii
por sua vitória sobre Fernando Amola
quando conseguiu uma diferença de 16As posições dos concorrentes são a-ncio Masculino: l.o — Brasil, 7 pontos- 

';
(i; .'i.o — Peru e Venezuela, 5.  Torne
l.o — Brasil o Argentina, 6; 3,o — Coi
CAMPEONATO PORTUGUÊS

Resultados das partidas do camp
futebol: Sporting vs. Barreirense. 3-0;
1-0; Seluba) vs.'Vorzim. 3-0: Leixôes
Barreirense vs, Sporting, 0-3: Tirsense\
Belenenses vs. Guimarães. 3-1; e Fere»

CAMPEONATO ALEMÃO

v . Por

Resultados dos jogos pelo campeonato ii
Alemanha Ocidental: Borussia Dortmunc
Stutlgard 3 Werdor Brcmen (): Duisburc i
Braunschwoig 0: Hcrtha Berlim 3 FC.
Moencheneladb-ch 5 Kaiscrslautern n.
nia Bicleícid 2 e Haiinover l Kickcr

CAMPEONATO INGLÊS

Resultados do campeonato inglês de ftticbo
x Arsenal 2; Clielsea 2 >: Wolverhatnptor. 2'
Ipswich 0; HudUersfield 0 y. Cryslal Palace 5
United 2 x Covenlry 0; Newcasilc United 0 x
Nottlnghoni Fpresí 0 x Manchester Cil
4 x Dcrby County 0; Stoke City 3 x Leèd.s U
tenham 3 x Blackpool 0 e WeslBromwirl
Posições — 1. Leed." United 13: 2. Mane

3, Arsenal, e Cryslal Palace II.

toEsi
id 1;

CAMPEONATO ESPANHOL

Resultados das pp¦¦(tclê.- pelo Camne,:
Futebol: t,as Palmas 1 x Atlética de Ma
dric! 2 x Valmcia 0; Sabadcll 0 x Real Sorte
f! :; MallorcáN0: íNtlclico cc Bilbao 1 '•; Barc
1 x Grnn.ra l; ? Celta 2 x Gijon 0.

MENOS 3 MILHÕES

Os Ddminl trj^cròí da Loteria E>
fabem s< a rjuecia cie milhões no movimer
tas do 15o tcstn é o inicio cio rlesi e pop:se foi conseqüência de um programa pobre
tantes. no qual apenas dois encontros
atraentes: Corintians x Pro Paulo e Palmeiras xPor!
e destes, o segundo, com o empate erorrido sabai
primeira surpresa desaeradavel para nu.iíti i -¦:¦,

Ainda não roram divulgados os nu:
inativas oficiosa-, no entanto revelam que o rr.irimt
ral deverá atingir !â milhões ficando o prêmio lia,'.
eventuais ganhadores pm tomo de 4.700 mil! 0 au:
rartões vsndidos -- ?(ion mil
relação ao teste 1». caindo a media rie ap sta;
cb 7,50 para 5.no, Mn Gvnabara e r.o E
n movimento, ir ¦¦-¦ ttbiti o "úmero ri" apostariam
rado o attmrnt ¦ c!c rartõer.. embora n
foriiscm apo tar 2.00 cm mais de um i
dos l.GOii mil cartões, arrecadados ° n
Paulo foram vendidos 930 mil earlões, • arrecac
milhões.

LEVANTAMENTO DE PESOS

O soviético Yuri Yablonovski 1
dlal de levantamento de pesos, forcei
com 198 Kagbn. O antigo recorri pe:'i
patriota Tan Talt, com 187,5 quilos.

500 KM D/E IMOLA

O britânico Brlan Redman ganhou í;oip 05;
lometros de Imola, com um Ou!f em 2h-l.1rii53s.ee
media de 183,668 kh.li. O recorde ria volta mais
foi logmclo pelo mexicano Pedro Rodriguez
che em lm34s, com uma media de 11)0,09:) ..
rslabcleceii um novo recorri í.a prova O preser.tencia aos Italianos Nina Vaccarella e I.tij
sobre uma Alfa Romeo-::::, conseguiu e
dc 3h5ml9h, com uma media rie ifi'.','.;;: ;hh E
a pedido dos pilotos, n corrida foi
nriii tempo.

TÊNIS

A tenista australiana Margaret Cnurt ganho;
nal cie clamas, simples, cio Torneio
liatcr na final a norte-americana Ro.-envary Ca;<
0 2, 2 fi e (i 1.

FITIPALDI EM 3.°

O condutor da veículos de corr
Ickx, ganhou a corrida ria "Roda
valida para o camporma o europeu
término da prova, a classificação dê
assim: l.o Dcrok Bell 1 Grã-Bretanha 1
Regazzoni (Suíça) 29; e 3.o Emcrs'-
17 pontos.

EMPATE EM LA PAZ

A equipe brasileira cio Bonsuce.--'
2, com o The Strung.sl. cm discreta
bacio em La Paz.

O quadro carioca, tratando dr
forçou seu rival, que tampouco st
terior. rendendo muito menos de .
primeiro tempo terminou 1 a I. iy>'-
Rnriniia .-,,-,,- \n „.;i„.i.1.. „„  d,,,

1

.'1, 0 DtiÇS *!'_;-

Oura de T"
Ia Formulai,!

catfipcona'o :í
2 pnr.:"-. Ini-
i i\m-iS\ 5'

Enrique, aos 10 miluitos paraDiaz, aos 37, para o The Strong
gols foram mareados por Morem
minutos, c Dia/., para os locais.

_K Êk\'tÊ-rlacar
liSTADO Di: S\n PAULO''.nFVnnrí,)1,A^U'nSA,0 

^CIAL 
- Ultima rodariaMo Moiumbi — Suo Paulo 1 x Corintians 3Em Ribeirão Preto - Botafogo 1 x Ponte ^reia 2SEGUNDA DIVISÃO '

PRIMEIRA SÉRIE
Em Mo»; Guaçu - otiáçiiano 3 x PIraèsuniínmiense n

Em Lem- IJmense ;-; x Mogi Mirim 1Em Rio Cb' ¦ Rio Claro 2 \ Real EtnnrHvn 11SEGUNDA fÉWE '

Fm £,^,,7 Nevense 4 * Guarani oFm Paragnaçu Paulista - Municipal 0 x Santa Fe FC 0.

Pr'
G

1 x
Paln

'. 1 N

Em oiimni.i
Sm Sertfrpii

"PECNATO

Olímpia 2 x Rio Branco 4
?STAnn'nZ,lnÍ! 

•' " Epitaciana 1.tSI M)() DA GUANABARA

do

AmeSTIx:^scf3U1'elralx01ar^3
'-KONMO™'0 D° ,U0 GRANDE DO SlL
'm 

NoÍ Hnml-me!ntí,S l X Illl-™clonal (SMi ,1
>HwemT(i *° 

' N0V0 Han*ur*o 0 x Grêmio Por-
Em porto AÍegVe — Internaelnnoi 0 „ m--n Passo Fundo - Htol^i&g™^,^

CAMPEONATO
No Mineirão — Cruzeiro. 4 x PÍumln«.n„ n.Em Uberlândia _ Uberlândia, 27» vi 

" 
mt 1.Era Juiz dc Fora - sport. 2 X Flari^go T' 

''
Em lies Corações - Atlético local, 2 x Tuni n-En1 Itaplra - Valerlcioce. 2 x Ubêrahn n'ESTADO DE SANTA CATARINA'CAMPEONATO "A

'" °~ r 'I -. .ÍMvrnl.K. 2 x p-.i^p..,|„ n

Fm Tubarão — Hercil o 1
Em Joinville — Coxias l
Em Lnmbnri Intcrnacie:';
Em Florianópolis — Avai. 2 :
Em Florianópolis Figlieirell
ESTADO DA BAHIA
T'm Salvador — Bahia 5 x. Sao Cr
Em Salvador — Ipiranga. 0 :, Moni
Em Itebuna ¦ Itabur.a, 0 x Ideal
Km Ilhéus — Ilhéus, 1 x Feira. !.
Em Fera de Santanr — Fluminense
Bara rio Piral — Centrai 2 x Barrrrá

Em í^ira dc Santana — Fluminen
Estado dn Paraná
Campeonato

Em Paranaguá — Seleto 1 \ A1'
Curitiba — Corittba 2 x Maringá 0
União 2 x Grêmio Oeste 0.
Estado dn Sergipe
Campeonato

Em Aracaju — Cotinguiba 1 x Baba
Fluminense do Seleções

Em Cantagalo Cantagalo 2 :¦: N«
Copa Valo d» Paraiba

Em Volta Redonda — Guarani 1
Barra do Pirai — Central 2 x Barrará
ESTADO DO CEARA
CAMPEONATO
Em Fortaleza — Ceará Sporting. 0 x

ESTADO DE GOIÁS
CAMPEONATO
Em Iturneiâra — Itumeiára. 0 x GoianI
Em São Luiz — São Luiz. 0 x Grêmio
Em Catalão — CRAC, 2 Santa Helena
Em Inhumas — Inhumas, 1 x Jataiciir
ESTADO DO MARANHÃO
CAMPEONATO

Líbano. ..

jer,^

em Bar

;ana t

eroi -

x Entr?"
1.

Fortak»

1. 0. ,
AíiaP«,:
il.
1!

1
'¦«

1
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lonselho Nacional de Trânsito
Resoluções N°i 391/68 e 430/70

artamento Estadual de Trânsito
Portaria n.° 139 de 1.° de setembro de 1970

IwP Bn I

COMUNICADO
O Sindicato Nacional da Indústria de Peças para Automóveis e Simi-

lares, através do seu Grupo Setorial dos Fabricantes de Cintos de Segu-
rança e Componentes, comunica aos Automobilistas, Motoristas, Frotistas
de Veículos, Atacadistas, Revendedores do ramo e aos demais interes-
sados, que a partir de1.°de Outubro de 1970, nenhum veículo novo será
licenciado, sem a devida instalação de um cinto de segurança por pas-
sageiro, tudo conforme as Resoluções e Portaria acima citadas.

Os Fabricantes de Cintos de Segurança, por sua vez, de acordo
com compromisso assumido, asseguram aos Srs. Revendedores de Auto-
peças e a toda Linha de Distribuição do produto, da Capital e Interior de
São Paulo, o fornecimento regular, em tempo e prazo hábeis, de Cintos
de Segurança, dos tipos aprovados pelo GEIMOT (Grupo Executivo da
Indústria Automotora) e conforme especificações da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas) e exigências do CONTRAN,de tal forma
e ordem que aquelas Resoluções e Portaria possam ser cumpridas pe-
los Senhores Proprietários de Veículos, sem quaisquer problemas.

São Paulo, Setembro de 1970

SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PEÇAS PARA
AUTOMÓVEIS E SIMILARES ¦ GRUPO SETORIAL DOS FA-
BRICANTES DE CINTOS DE SEGURANÇA E COMPONENTES.
Viaduto Dona Paulina,80-15,° andar-Palácio Maga;

CONSELHO NACIONAL OE TRANSITO
OBRIGATORIEDADE DO USO DO CINTO DE SEGURANÇA,

Resolução n.o 391-68

0 Conselho Nacional da Transito, usando das
atribuições que lhe confere o artigo 37, parágrafo
2.o da Lei n.° 5108, de 21 de setembro de 1966
(Código Nacional de Transito), alterada pelo Deere-
to-lei n.o 237, de 28 de fevereiro de 1967, e de
acordo com o que consta no Processo n.o 112-68-
CONTRAN,

Considerando que o uso de cintos de segurança
para automobilistas, já adotado em diversas partes
do mundo, é medida que se impõe a fim de prote-
ger a vida dos motoristas e passageiros, em face
do número cada vez maior de acidentes que ocor-
rem por todo o território nacional;

Considerando ainda que muitas vidas poderão
ser salvas e graves lesões fisicas evitadas, com a
adoção dessa medida, resolve:

Art. l.o - Ficam obrigatórios a ins^ala_çáo_e_uso
de cintos de segurança nos automóveis, camionetas^
caminhões, veiculòlje_transporte_ coletivo interes-
tadüá! e""inté7rnuniòipal e veiculos de transp_o_rte de
escolares, qualquer que seja sua categoria, na for-
ma que estabelece a presente Resolução:

§ 1.o - A partir de l.o de janeiro de 1969, nenhum
veiculo para transporte de escolares poderá circu-
lar sem a instalação destes dispositivos de segu-
rança, bem como fica proibido, a partir da mesma
data, o transporte de escolares que não estejam
assentados e protegidos pelo mesmo dispositivo.

§ 2.o - A partir de 1.Q de janeiro de 1970, nenhum
veiculo novo, dos acima mencionados, será licen-
ciado sem a instalação dos cintos~~de -segurança

§ 3.o - A partir de Janeiro de 1971, nenhum
veiculo dos acima mencionados, será licenciado sem
a instalação dos referidos cintos.

§ 4.° - Os cintos de segurança deverão ser
instalados em número correspondentè_ao je_passa_-
gõ|ros assentados, do veiculo, inclusive para o
condutor.

§ 5.o - Todos os modelos de cintos de segu-
rança deverão ser submetidos á aprovação previa
do Grupo Executivo da Indústria Mecânica, do Mi«
nistério da Indústria e Comércio,

§ 6.o - Os infratores deste artigo serão punidos
de acordo com o artigo 181, item XXX, letra "b",
do Regulamento do Código Nacional de Transito.

Art. 2.o- À exceção dos particulares, deverão
ser colocados no interior de todos os veiculos a
que se refere o art. l.o em lugar visível, os dizeres:
"Use o Cinto de Segurança".

Art. 3.o - Esta Resolução entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Brasília, 16 de maio dc 1968.

Sylvio Carlos Diniz, Presidente. Sérgio Fagundes de
Faria, Relator. - Heitor Fontoura de Moraes, Conse-
lheiro.-Edyr Portacarrero Peixoto, Conselheiro.- Celso
Claro Horta IVIurta, Conselheiro. - Aleixo Luiz Garcia,
Conselheiro. - Paulo Dionísio de Vasconcelos, Conselheiro.

CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO
Resolução N.o 430-70

O Conselho Nacional de Trânsito, no uso de
suas atribuições legais e tendo em vista o que ficou
deliberado na sessão plenária de 9 de abril de
1970, resolve:

Art. l.o - O artigo l.o da Resolução n.o 391-68
que tornou obrigatória a instalação e uso de cintos
de segurança nos veiculos que circulam pelo territó-
rio nacional, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1.° - Ficam obrigados a instalaçáo_e uso
de cintos de_sequrança nos automóveis,^çamiojTe^
tas, caminhões, veiculos de transporte dá escolares,
qualquer que seja sua categoria, na forma que es-
tabelece a presente Resolução".

Art. 2o- Esta Resolução entrara em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrario.

Brasília, 29 de Junho de 1970.
Sylvio Carlos Diniz Borges, Presidente.

Erlco Almeida Vieira Lopes, Relator.

ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRftNSITO
PORTARIA N,° 139 de 1." de Setembro de 1970

O DIRETOR GERAL DE POLÍCIA, DIRETOR DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, no uso
de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO que o Egrégio Conselho Nacional
de Trânsito, órgão normativo máximo nacional do Sis-
tema Administrativo Nacional de Trânsito (Art. 4." do
Decreto Federal n.° 62.127, de 16 de janeiro de 1968)
editou a Resolução n.° 391/68;

CONSIDERANDO que aos orgáos executivos do ei-
tado Sistema (art. 29 c/c art. 31 do referido Decreto)
cumpre a aplicação da disciplina regulamentar de trán-
sito, originária ou complementar e

CONSIDERANDO que a publicidade como fator ro-
levante no conhecimento da norma legal ó condição do
sua aplicaçào e eficácia, para a salvaguarda do direi»
to positivo nela disciplinado,

DETERMINA
A - Aos orgáos lacradores de veículos oficiais o

autorizados nos termos da Portaria n.° 54/70 deste
D. E. T., o cumprimento das Resoluções transcritas no
item anterior, observado o seguinte:

1) - Nenhum veiculo novo será licenciado e, conse-
quentemonte,_emplacado, sem a instalaçáo dè_um_cmto
de_segurança, para cada passageiro assentado, inclusi-
ve o condutor;

2) - Todos os modelos de cintos de segurança de-
verão ser submetidos á aprovação prévia do Grupo
Executivo da Indústria Mecânica, do Ministério da Indús-
tria e Comércio, GEIMOT e

3) - O cinto aprovado deverá apresentar, na etiquò-
ta, a data de fabricação e o seu número e data de ro
gistro junto ao GEIMOT.

B - Às Chefias do DET-7 e DET-2 para que divul-
guem a presente norma pelas Chefias das Ciretrans e
procedam à fiscalização rigorosa do portedocintofcomo
equipamento obrigatório, aplicando a penalidade regu-
lamentar aos infratores.

Esta Portaria entrará em vigor em 1.° de outubro do
1970, revogadas as disposições em contrário, especial-
mente a Portaria de n.o 66, de 30 de abril de 1970.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE - DIRETOR GERAL OE POLICIA
ARY JOSÉ BAUER

Diretor do Departamento Estadual de Trânsito.
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—ÍNDICE—
Os anúncios constantes desta seção, são agrupa-
dos e classificados de acordo com a relação abai-
xo, para maior facilidade de procura:
DOMESTICAS

Amas. Arrumadeiras e Copeh-aa — Cozinhei-
ras, Lavadeiras e Passadc-iras.

ESCRITÓRIO E COMERCIO
Auxiliar de escritório. Balconistas, Contadores,
Datlloprnfri?, Secretarias. Vendedores e Cor-
retores Diversos.

INDUSTRIA ,. ¦¦¦
Carpinteiros, Const Civil, Gráficos. Mrtalnr-

picos, Soldadorrs, Torno. Fresa, Ajustadores,
Diversos.

OFÍCIOS E SERVIÇOS
Alfaiates e Costureiras, Barbeiros e Manlcures,
Choferes. Enfermeiros e Laboratoristas, Gar-

çons e Cozinheiros, Mecânicos e Lanterneiros,
Sapateiros. Diversos.
PROFISSIONAIS LIBERAIS
Advogados. Arquitetos, Engenheiros, Medicoí
n Professores.

ARTE DRAMÁTICA, CINEMA E TV

A CONVENCIONAI. PROMOÇÕES ARTÍSTICAS, em
cmvblnaç.io com s TECNOFILM, necessita rio moens.
rapezes. Fcníiorcs Usi paru produções clnrmatOEraft-
cas. Tambr-m para {inb!lcni«rie, propaganda, (v., etc.

Mantemos nincla carsos <í< nrtc-dramatlca. e tecnl-
ca de cinema n terem iniciados dias 14, 15 e IS rin
corrente. Cursos para ílgurantes, gratuitos a todos os
Inscritos nesta agencia.

Rua N.-iva Hir.io, rillllcln Barão IV conjunto 101/
102. diariamente das 9 as 1H horas e aos sábados das
9 ás 13 horas.

CURSO P L/ 1

Aulas cm computadores — Depuração de
crros _ Cartões controles — Av. Ipiranga,
919 — 16.o and. cj. 1.608 — tel: 36-3008.

MBBBPgl i-fw.ffiiww

Vagas Policia Militar
INICIAIS Cr? 506.00 — (ATE' 26 ANOS)

CURSO DE UMA SEMANA. Orientação e Ins-
trução. Rua Dom José de Barros, 301 — 2.o
andar, conj. 212 — (Em frente ao cine Bruni,
subir pela escada rolante).

FÁBRICA DE BOLSAS Precisa :

MOÇAS E MOÇOS

Oficiais práticos, ótimo salário, Rua Porto
Alegre, 268 -— V. Bertioga — Moóca.

CRONOMETR1STA

Precisa-se com prática mínima de 1 ano e co-
nheclnientos de processos para produção em
série. Tralar à Rua Henrique Bernardeli, n.o
2 — SANTANA.

SERVIÇOS DOMÉSTICOS

AMAS — COPEIRAS
ARRUMADEIRAS

ma no emprego. Fogo
bem. Exijo rioeunicn- (
tos. R. José Maria Lis-
boa, 679, apto. 71,

AnRDiMADKIRA, Doe.
e ref. Ord. 200,00. Av.
Rebouças, 2.223.

COPEIRA Fina procu-
ra-se. — Exigem-se re-
ferencias. R. General
Mena Barreto, 477. F.;
81-1876. J. Paulista.

COPEIRA — Arruma-
deira, preciso com pra-
tica. Dormir nn em-
prego. Apresentar-se
com referencias e do-
cumentòs á Rua Tei-
xeira da Silva. 204 —
das 10 ás 18 horas com
dona Wanda.

DOMESTICA — Pre-
cisa-se rie uma com
referencias e documen-
Ins. Tralar á rua Mi-
guel Sutil, 298.

EMPREGADA — Pie-
cisa-se arrumodeira e
que saiba cozinhar pa-
ra dormir no emprego.
— Apresentar-se com
referencias á Rua Do-
mlngos de Moraes, 348,
12,0 andar apto. 123
SP.

EMPREGADA — Pre-
ciso p| todos serv. c|
ref. e prática. Pago
200. R. Luiz Gocs, 1486.
V. Mariana.

EMPREGADA de cate-
goria p! todos serviços,
alfabetizada, c| docu-
mentos e referencias.
Dormir no emprego.
Av. Ipiranga. 200, Blo-
co C, apto. 202.

MOCINHA — Precisa-
se para serviços casei-
ros. Tr. cl D. Michelle.
Tel. 265.026'i c' docu-
mento3 o referencia::.

PRECISA-SE de co-
pcira-arrumadeira com
muita pratica. Ordeno-
rio CrS 250.00. Dorme
no emprego. Apresen-
1ar-se somente com re-
ferencias à rua Paula
Oliveira, 17 .Tlalm, 3.a
travessa à direita ria
av. Sto. Amaro.

VENDEDORES

Companhia Internacional em fase de lança-
mento de produto novo. procura vendedores.
Exige-se registro no CORCESP e experiência
de dois anos cm vendas, no mínimo. Dá-se
preferencia a quem tenha experiência em
vendas de coleções livros, titulos, maqui-
nas de escritório, ele. Tratar na Rua Vitori-
no Carmillo, 755 — Barra Funda.

Inspetor de Qualidade
Precisa-se com prática mínima de 1 ano. Tra-
lar à Rua Henrique Bsrnardeli, n.o 2 —
SANTANA.
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DATILOGRAFIA

Cursos rápidos, somente mocas. Turmas diur-
nas e noturnas. Máquinas "Olivetti" novas.— IBRASP — Instituto Brasileiro ria Socre-
(ária Profissional. — Rua Barão de Itapeti-
ninga, 50 — 7.o andar, sala 729, — fones-
36-0691 e 32-6980.

COZINHEIRAS

COZINHEIRA Preciso,
com pratica, que riur-

COZINHEIRA — Boa
aparência e referen-
cias. R. Canadá, 324.

COZINHEIRA — Dor-
mir no emprego, preci-
sa-se. R. Sta. Cristina,
207. J. Paulistano

COZINHEIRA preciso
400 Cruz. Av. Bg. Luís
Antônio 732.

COZINHEIRA trivial
íino reis. F.: 52-2268.
Av. Higienopolis, 148,
op. 211.

COZINHEIRA, p! tri-
vial variado e peque-
nos serviços. Paga-se
bem. Rua Alberto da
Silveira, 91. Cidade
Jardim.

EMPREGADA P! todo-
serviço, que saiba co-
zinhar bem. Refer. e
doe. Al. Franca, 114,
apto. 81.

EMPREGADA que sal-
ba cozinhar trivial p|
família peq. cl boas
refs. Bom ordenado.
Praça Amadeu Ama-
ral, 84. ap. 71 — Pa-
raiso, perto "Sears".

EMPREGADA Pi todo
serviço que saiba cozi-
nhar bem. Apresentar-
se com referencies e
documentos à avenida
Higienopolis, 727, 12.0
andar, apto. 121.

EMPREGADA para
cozinhar trivial varia-
do, lavar, passar e ar-
rumar 1 sala doe. e Tel.
Pago bem. Rua Rocha
Azcv. S96, 10.o and.
Ferindo manhã.

EMPREGADA p! casal.
Todo o serviço, trivial
variado, dormir no em-
prego. Documentos e
referencias. Rua Sergi-
pe, 678, apto. 10-A. lO.o
andar,

PRECISA-SE — Em-
pregada para todos os
serviços, inclusive co-
zinhar bem o trivial va-
variado. Exlgem-so rio-
ciumentos e referencias.
Paga-se CrS 250 a CrS
300. Telefonar p| Da,
Catarina 282-6041.

BALCONISTAS

ESCRITÓRIO E

AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO

ATJX. CREDITO CO-
T5RANÇA — Rapaz p|
controle geral o con-
feccáo de borderôs,
além rios demais ser-
viços rio setor. Gina-
sio p alé 30 anos.
Selteç — Rua 7 de
Abv'l, 105 — 3.o andar
— Setor 2.

DATILOGRAFAS

WORTIME70 em fase de expansão necessita
de exímias riatilógrafas de nível ginasial pa-ra rima. para empregos fixos e temporários.
R. Augusta, 1.351 — conj. 12. Filiada à
Aeresp.

AUX. ESCRITÓRIO —
C| curso p depto. de
Vendas Químicas —
Rapaz, técnico quimi-
co ou estudando, exp.
cm serviços gerais rie
escritório. Seltec — R.
7 de Abril. 105 — 3.o
andar — Selor 2.

AUX, CREDITO CO-
BRANCA — Salário
CrS 600 p! o Brookliil"Esp'' — R. Xavier de
Toledo, 123 — l.o an-
dar.

AUX. PESSOAL —
CrS 700.00 p traba-
lhar em Poços rie Cal-
das. Apresentar-se no"Esp" -- Rua Xavier

de Toledo, 123 — l.o
andar.

AUXs. PESSOAL —
CrS 450500 — Apre-
sentar-se no "Esp" —
R. Xavier de Toledo,
123 — l.o andar.

ASSISTENTES E AU-
XILIARES DE CUS-
TO — Rapazes r1 oti-
ma experiência — sa-
Iprios variáveis entre
CrS 500 900. — "Esd"

Rua Xavier de To-
ledo, 123 — l.o andar.

AUX. ESCRITÓRIO —
(mocaslrapazes) - CrS
300520. Dezenas rie
vagas no "Esp" — R.
Xavier de Toledo, 123

l.o andar.

AUXIMAR DE CRE-
DITO E COBRANÇA
p1 Santo Amaro c| res-
taurante. Salário <lno.
Apresenlar-se á R. Xa-
vier de Toledo, 121 —
2o andar.

AUXILIAR dp Esrrl-
torio AC — R. Coro-
nel Oliv. Lima, 383 —
Santo André.

SEP - Seleção Especializada de Profissionais
NECESSITA

Ajustador mecânico, frezador, guardas, mecânico rie empilhadeira, mecani-co de manutenção, plantador (plaina limadora), Desenhista Projetista, (conh.eqiup nospitaar), torneiro de produção (torno HBX), Retiíicador de produ-
S/rpS-SnÜ;elhGs): 

íurBilor «dial, a auxiliar de programação, encarregado
foraadwi 

aX1"eiros' feri*amenteiroSl modeladores. montadores de trans-
Os interessados deverão procurar o Sr. Sebastião a parfir das 8 horas - Avenida

João Batista, 77 — l.o — Sala 3 — OSASCO

11 S E P E G O "
SELETORA DE PESSOAL DO GRANDE OESTE

PRECISA-SE
Vigias, MorWadcr Padrão. Escrituraria (Nicseii
Porluguès-Alemão, Desenhista-Projetista Auxcretana Jr.. Caldeireiros, Des. Mecânico, Operariores. Prensistas, Mec, Manutenção, ProgramadorEscritório (Moças e Rapazes». 12 Oi pTesador112 Of. Encanador, Aux. de Custos P EstatísticasE etricista-Projetista, 12 Of. Ferramenteiro 112Diretoria, furador Radial, Aux. Almoxarife Pindor Mec.. 1 2 Of. Eletricista, Datilografa, TorneiVidro, Ene. Ativo Fixo, Montador ric Tubulações
Mandrilador, Kardexista, Montador de Transforsal sem filhos).

Secretaria Português c taqulgrafia, Secretária
Faturamento (Moças), Soldador a Estanho í'-'e-
dor Contábil. Funilelros de Autos p Indl,, Encana-

P carga rie Maq„ Soldadores Elétricos, Aux. rie
Aux. Cobrança. Aux. Pessoal, Fresador Universal,('liefn Muniu, Mecânica, Tornelro-Perramenteiro,
Of. Torneiro, Ati\. Insp. Qualidade, Motorista rietor a Revolver, Fresador-Ferramenteiro Ajusta-ros. Emr. Químico. Maçariqueiro. Lapidador deEletricista rie Manul.. c 5 aims rie praticamador, Enrolador de Transformador, Zelador (ca-

.11 0^S^. l^r^ir^^a^^r^lílírrí,ne "es^Í!;",^^ 
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BALCONISTA — Pre-
cisa-se um com bus-
tanto pratica no ramo
de material rie cons-
trução ou semelhante.
Salário a combinar.
Tratar: Estr. rio Oral o-
rio, 4191, com Sr. Na-
kano.

PRECISA-SE rapaz
menor, com pratica em
pacotes e estoque.
Apresenlar-se munido
de documentos e refe-
rencias à Rua Angus-
ta, 2487. Hor. com.

comissões. Tratar: —
Estr. do Oratório, 4191
— com sr. Nakano.

CONTADORES

AUXILIAR DE CON-
TABILIDADE A/C —
Rua Coronel Oliveira
Lima, 383, Sa.nto André

AUXILIAR DE CON-
TABILIDADE cl expe-
riencia, p/ Guarulhos,
Salário 600 . Apresen-
tar-so à R. Xavier de
Toledo, 121, 2o andar.

AUXILIARES CONTA-,
B1LIDADE — Cursan-
do ou com Téc. Con-
itabllldade Completo
— salários de Ci'$ 500
ROO. "ESP" — Rua
Xavier de Toledo, 123
Io andar.

CONTADOR Júnior
Esc. Contabilidade pre-
cia, bom ordenado.
Somente com prática.
R. Vise. rie Pamaiba,
3253 - Tel.: 93-3864

CONTADORES A/C —
Rua Coronel Oliveira
Lima., 333 Santo André.

OPERADORES CON-
TABILIDADE — C> 2
anos rie c>rp., curso
técnico, JV Olivetti'
Rcminpton; Ascnta 70-
10; Ruff Hermes c3, p/
Aclimação. Belém. Bom
Retiro, Pinheiros e
Santo Amaro. SELTEC

Rua 7 de Abril, 1053o andar, Setor 2.

OPERADORES CON-
TABEIS: Ruff, Front-
Feecl, Hermes, e Na-
tional 32. Salários en-
tre CrS 500-700. Apre-
sentar-se no "ESP" 
Rua Xavier rie Toledo,
123. l.o andar.

DATILOGRAFAS —
SECRETÁRIAS

DATILOGRAFIA —
Cursos rápidos, somen-
te moças. Turmas diur-
nas e noturnas, Máqui-
nas Olivetti novas.
IBRASP — Instituto
Brasileiro ria Secreta-
ria Profissional. Rua
Barão de Itapetlninea,
50 - 7.o andar sala 729.
Fon rs: 36-0691 e
32-IÍ9S0.

DATILÓGR A -
FAS r. FATURISTAS
Ginásio e exp. rio 2
anos, p/ Jardim Pau-
lista. Santo Amaro
Cerqueira César, Fre-
gtiesia do O', Ipiranga
e Moóca.
SELTEC - Rua 7 ri»
Abril, 105, 3.0 andar —
Setor 2.

MOÇA — Precisa-se
para escritório, com
pratica rie serviços pe-
rais e datilografia,
Apresentar-se à rua
Maria Dafré, 272, Vi-
Ia Prudente.

SECRETARIAS A/C
— Rua Coronel Olivei-
ra Lima, 383, Santo
André.

SECRETARIA EXE-
CUTIVA -- Cf Inglês
e Pnrt.uírufV, ótimos
ccs. termos técnicos p/
diretoria nn ABC, sa-
lário 2.500. Apresentar-
se á Rua Xavier de To-
ledo, 121 — 2.0 andar.

SECRETARIA BILIN-
GUE — Alemão p por-
tiifmés perfeitos c'
steno e redação p/
excelente firma, sala-
rio, 2.200 Apresentai'-
se á Rua Xavier de To-
iedo, 121 — 2.o andar.

SECRETARIA TRI-
I.INGUE - Inglês,
Português e Italiano,
P' Ger. Centro. Sala-
rio 2.000. Apresentar-
se á Rua Xavier de
Toledo, 121 2.0 andar.

SECRETARIA DILIN-
GUE —- Inclês e Por-
tuguès, cf steno per-
feito, excelente opor-
(unidade, p/ firma em
S.B. cl conri. e rest,
i-nlárin 1.700. Apresen-
tar-se à Rua Xavier de
Toledo, 121 — 2.0 an-
dar.

VENDEDORES —
CORRETORES

PROMOTOR TECNI-
CO DE VENDAS AC
— Rua Coronel Olivoi-
ra Lima, 383 — Sto.
André.

TREINADOR DE
VENDEDORES cl ex-
porionoia Industria far-
maceutica, ótima fir-
ma. Salário 2.500. Apre-
sentar-se á Rua Xa-
vier de Toledo, 121 —
2 o andar.

VENDEDOR — Temos
vaca para 11111 vende-
rior, com bastante pra-
tira, no ramo de ma-
terials de construção.
Ajuda de custo mais

VENDEDORES — Fir-
ma distribuidora de
alumínio, copos, por-
celana, etc, precisa de
vários jovens de boa
aparência, para tra-
balharem junto a ba-
res, hotéis, restauran-
tes etc. Oferecemos
salário fixo. mais co-
missões. Tratar à Av.
Cruzeiro do Sul, 2266
— Santana — com o sr.
Orpheu.

VENDEDORES p! em-
balagens gráficas, ali-
vos, conhecedores rio
ramo e que sejam au-
lònomos. Rua Miguel
Mentem, 1546 — Ca-
randiru — Horário co-
mercial. C| sr. Fernan-
do.

VENDEDOR INTER-
NACIONAL c ccs.
maq. de cerâmica ver-
melha, p| viajar A,
Latina e África. Sala-
rio 800. mais comissões

Apresentar-se à R-
Xavier de Toledo, 121

2.0 andar.

VENDEDOR: para ser-
viços gráficos. Ajuda
de custo e comissões.
Av. São Luiz, 258-C.
209.

DIVERSOS

AUXILIAR DE IM-
PORTAÇAO crs. llçen-
ça Importação Cacex
com Inglês. Salário
1.000. Apresentar-se à
rua Xavier de Toledo,
121 — 2.o andar.

AUXS. LIVROS ITS-
C..\IS — CrS 500/600 —
Apresenlar-se no "ESP"
— Rua Xavier de To-
ledo, 123 — l.o andar.

ASSISTENTE PES-
SO.Mj -- Credenciado
junto ao INPS para
serviços rotineiros rie
assistência social. Mo-
ça ou rapaz, entre 23/
2.1 nnos — p/ o Jagua-
ré. SELTEC — Rua 7
rie Abril. 105 — 3.0
andar, Setor 2.

AUX. DE ESTATISTI-
CA — Rapaz, p/ riepto.
de Vendas. 1 ano de de
exn., 20 "25 anos de
prêf. cursando o 2.o
ciclo. SELTEC — Rua
7 de Abril. 105, 3,o an-
dar Setor 2.

ASSIST. DE AT.MO-
XARIFE — Jovem de
25 a 30 anos c' giná-
sio, exp. minlma rie 2
anos no setor, conhe-
eendo extração de nn-
ias fisrais. SELTEC
-- Rua 7 de Abril. 105.
3o. andar. Setor 2.

ASSIST. DE COSI-
PRAS — (Moça ou ra-
pnzi o' no mínimo 4
nnos rie exp. 110 setor.
Colrpinl completo, rie
23-35 anos. C/ condu-
ção própria. SELTEC
— Rua 7 dp Abril. 105.
3.0 andar, Setor 2.

AUXS. CUSTOS —
Rapaz.es c ' bons co-
nhec, de custo St an-
rinrri, rie prof. cursnn-
rio contabilidade . Alá
30 anos. SELTEC —
Rua 7 rie Abril. 105 —
3.0 andar •— Setor 2.

AUXILIAR DE PRO-
.GRAMAÇAO — Preci-
sa-sp. Tratar: C/ sr.
Sebastião. Av. João
Batista, 77, l.o s/ 3 —
Osa^eo.

CONTROLEI! ccs. eus-
to, budget, cot. Inglês
fluente p/ Aram —
Bahia, salário 7.000.
Apresentar-se á rua
Xavier de Toledo, 121
— 2.0 andar.

CHEFE ESCRITÓRIO
Cr$ mo.ho — t"

Santo Amaro -- C/
téc. contabilidade —
Até 35 nnos, 2 nnos
exp. "ESP" -- Rua
Xavier de Toledo. 123

l.o andar,

COMPRADOR p/ prod.
ngrir, ccs. dos áreas cie
produção capacidade
rie liderança. Salário
5.000. Apresentar-se
à rua Xavier de Tole-
do. 121 — 2.o andar.

DEMONSTRADORA -
Precisamos. Oferece-
mos ganhos elevados.
Garantia rie um mini-
nn de 2.000.00 nssegu-
rada. Assistência ine-
dlca-hospitalar grnttil-
ta e também extensiva
aos dependentes. Tret-
namento especializado.
Não se exige experien-
ria anterior. Trate
conosco ã avenida
9 de Julho. 3809 — Ca-
pitai.

ESTUDANTES — A
Federal São Paulo
S/A., está selecionando
jovens com bom nível
cultural, para forma-
ção de mais um de-
parlamento. Ex^plente
oportunidade, para ini-
rio do carreira, ntin-
gmrio plovarios ganhos
p ranldo progresso na
empresa, nos maiores
rie 18 anos qup tenham
boa aparência. Para
112 pcriorlo ou período
integral. Os cândida-
tos deverão apresen-
tar-se para entrevistas
à nv. Ipiranga 110, rios
9 ás 18 horaa c/ 6r.
Flavio.
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Ê E': RECEPCIONISTA
UNIVERSITÁRIA
DEMONSTRADORA

VENHA CONVERSAR CONOSCO
Oferecemos: Ganhos elevados (na faixa de 2.000;00 a 5,000,0

Garantia minima assegurada
Assistência médico-hospitalar gratuita exlsnsivoi
dependentes.
Treinamento especializado.

Nós — a receberemos à AV. 9 DE JULHO, 3.S09.
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PRODUTOS OUlMICOS CIB* S.».
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tos-aniunas-pigmentos-plAsti-
cos 1 defensivos mro-pecuários
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OFERECE OPORTUNIDADE DE TRABALHO PARA: ;;;;;
m

Com boa experiência na função. Curso Primário completo, d üograíia,
Idade ideal de 25 a 35 anos.

ÓTIMO AMBIENTE DE TRABALHO - ASSISTENCI EDICA,
CIRÚRGICA E HOSPITALAR COMPLETA, EXTEN; i AOS
DEPENDENTES LEGAIS — SEGURO DE VIDA E3

Os candidatos deverão apresentar-se à Rua Antônio de Oliveira, 931
— CHÁCARA SANTO ANTÔNIO — De segunda à . .:.
horário das 7.30 às 10 e das 14 às 17 horas, munidos do documen;:-

ESTAMOS ADMITINDO:

<¦ l^T T F <S
(muitas vagas)

Elementos do sexo masculino, com idade entre 18 e 44 anos, para
8 horas, em limpeza e conservação de prédio na av. Paulista.

(diversas vagas)

Idade entre 21 e 44 anos, para trabalho de 8 horas, com c
Lapa.

Os interessados deverão apresentar-se, munidos de Carteira
Rua Basilio da Gama, 142 — Sobreloja (esta rua é urna tra

ranga, nas imediações da Praça da Republica

J ¦; 1 [ {
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A FEDERAL SÃO PAULO S/A., esta seleciono*
jovens com bom nível cultural, para formação
mais um departamento. Excelente oportunida»
para inicio de carreira, atingindo elevados gannj
e rápido progresso na empresa, aos maiores ae1
anos que tenham boa aparência. Para 1 /2 peno»
ou período integral. Os candidatos deverão aP;h||[j^Mi
sentar-se para entrevistas à av. Ipiranaa, HM;, |' 

Jl

9 às 18 horas, c/sr. Flavio. "P0^1
ESENHIS1
Wm c c

[Mi
'njeçs,,

ÍEZADOR
jNSficncimerecemos'

tiva do
salari0

Os i-a,

RUA XAVIER DE I0LEÜ0, 123 - t.« ANDAR-FONES. 36-2S72 • ¦

FILIADO A "AERESP"

*

Eng o Qiiimli'0
(p/ Gerenciar
Ind. Petrnqiii-
mica — apre-
sentsr-?e r/
Currlculum) . Em Atsrto

Eiir.o Elelrlcls-
ta (p/ Projetos Inst. Industrlslstmb, 11 limitara — apre-

sentar-se c/ Currlculum) ... 3 .*jOO'4..ion
Ei.í.os Mecânicos (p/ Proleins

in'luslrlals — Hpresenlar-se c/
Currlculum)  3 snn.M imo

Enij.os Oiilmi.ru ip/ Pi-ojfioí
Indiistrlíls — apresentar-se .7
Currlculum)  3.000/1 coo

Fiiçto Mecânico (p/ manutençSoe:<p. ero intl, rnninl —
apr»«entar.$e c/ Currlculum) 3.000,00

Jilic o Civil (p\p, projeln e
nmpanha mento rio «luas

Ind.
Currlculum

iprüeiilar-se r/
2 300/2.500

Cn'fe Plane,tam?nio 1
ir/ ale.não, i nnos •
apresentar-se o/ Curri

De.=enlii5la Prolitlí'a '¦"
Industria mitomshtli.'

r)"«(,nliiiii Projellsta In
Industriais 

Encarregado Ferrament;
Cionometriítfls . . 
Instrumentista fexp. manul

insir. eletrônicos) .

Supervisores Prodii-;io . • •

Desenhistas Mecânicos • •

• CONSní.TE-VOS *^'
FM AHERTO.

ATENDIMENTO r».-\"'p l,;,
RITTO, FIAS SOO X '

2a À 6a-Eeira).
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¦ri'!'-

•vi:
,00 mniNs ,.<-'
s Sabnclo '1-
.., nn LgO. Ha
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o n rua Ui-

inni:^ "»Ji -
10 - Meio pe-
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jp Toledo, 123
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IJIADOIt !'•-

50, Apre.se"-
rua Xavier de

121 -

RADOHAS
Cri 100 (500
rjpiiÓCiO (' Íil!P-
Í5P" -
;e Toledo. -123
idar.

SOIU ¦ V.--
rersar conos-

cn. orereeemos pnnlioa
elevados (faixa cie 2 a
5.(100). Garantia mi-
niraa assegurada. As-
eislencia medico-hos-
pitnlar gratuita e ex-
tenslva aos deptmlcri-
les. Treinamento es-
pecializado. Não se
e;:ise cxpei-ietieia an-
terior. Ne'>s a recebe-
remos, à av. 0 de Ju-
lho, 3809 — Capital.

Iti.Cl.lTIOMNTA —
Venha conversar co-
nosco. Oferecemos ga-
nhos elevados (faixa
rie 2 a d.01'0) garantia
iiiinima assegiirada.
Assistência medico-
hospitalar gratuita e
extensiva aos dcpèn-
dentes. Treinamento
especializado, Nós a
receberemos à av. ü dr.
julho, 3809 - Capital.

SKÇtüíITAriO ces.
pratit-os e teóricos de
sinistros. Salário 800.,
Apresentar-se ;i rua
Xavier de roletío, 121
— 2.n andar,

SEPKGO — Seletora
de Pessoa do Grande
Oeste preeisn: Prógra-
intidor ])' carga de
maquinas, sòldadorcs
elétrico1, auxiliar de
escritório (moças e ra-
pazes), meio oficial
frezador, aux. de cn-
branca, aux. depart.
pessoal, frezador uni-
versai, meio oficial en-
canador e auxiliai' de.
custos e estatísticas.

Procurar o sr., Pedro,
a rua Primitiva Vian-
eo. 1045, l.o s/l - Oas-
eo — em horário eu-
mereial,

TELEFONISTA — Re-
cepcionisla — Inglês e
Português — P/ pbx— pegas, em Guaru-
lhos, Salário 900. Apie-
sentar-se à rua Xavier
de Toledo, 121 — 2.0
andar.

TNIVEUSITARIA —
Venha conversar ro-
nosco. Treinamento es-
pecial. Genhos eleva-
dns. Assistência me-
dica-hospitalar gratui-
ta extensiva tanibõm
aos dependentes. Não
exigimos experiência
anterior. Treinamento
especializado. Venha
conversar conosco a
avenida 9 de Julho,
3809. Capital.

CARPINTEIROS

MARCENEIRO — Ida-
de máxima cie 40 anos,
experiência mínima de
4 anos. Apresentar-se
com documentos á Rua
Ale.xandri.;o Pedroso,
2G4 — Pari, no horário
de 8 às 11 c das 14 ãs
17 horas, com sr. Ele-

MESTRE DE MARCE-
NARIA — Exp. com-
provada de pelo me-
lieis 5 anos dc. chefia.
Até 35 anos. SELTEC

Rua 7 de Abril. 105
3.n andar — Setor 2.

TORNO — FRESA
AJUSTADORES

AJUSTADOR MECA-
NICO — Precisa-se.

$m

S5EPYEBV1

VIGIAS
REQUISITOS: Curso primário completo, ótima apresentação
e que resida nos bairros do: Santo Amarei — Vila Olímpia —
Vila Funchal — Brooklyn Paulista — Pinheiros — Socorro
Centro — Vila Madalena — Tucuruvi — Ponte Pequena —
Guarulhos — Ipiranga — A.B.C. — Lapa — Via Anchiela e
adjacências.

Al. Dino Bueno, 118 (00 lado da estação rodoviária)
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

I1ÜÉ CUNSULTOMÀ E SERVIÇOS
DE SISTEMAS
CENTRO DE ESTUDOS E ENSINO

FAC ) CURSO DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES
ETRONICOS PELO MÉTODO DE 

'INSTRUÇÃO 
PROGRAMADA

REGEMOS: 'lestes 
práticos executados em computador, manuais dos próprios

Fabricantes, palestras, projeção de "slides" e visitas a centro dc proces-saineiilo.
ESSAIUO: Teste de aptidão. TURMAS: Manha — Tarde — Noite

3
usileperfuração cm máquinas IBM — BULL-GE — UNIVAC — com duração de

2 meses — Necessário: Teste de aptidão.
ARAÚJO, 70 — 6.0 andar — Conj. Gl (Esquina Pça. da Republica)

R, XÍVIER OE rOLEOO. 121 • 2 • • TELS • 373B39,
32.0359, 33 5540. 33 7642, 35-2537'S PAULO
AV GRAÇA ARANHA, 57 . C| 410 - TELS.: 232-8045,
JS2S890, !tl BIOS, 252 560S • K DE JAHEino. GB
BU» FERFlEinA PENUAOO 709 . 2- . CJ. 26/27
Tf.LS.; 8.3803, 8 6022 • CAMPINAS. SI*

IfA PARCIAL DE OPORTUNIDADES DE EMPREGO POR DEPARTAMENTO

5K( itdMtlM,
-., Ivone, Resina, Rum, Ja-

ííioí ccs. lèrmoi técnicos p/
ir,,, ."Lj*-.1?.;-;-  2r>™

I |;

I.nrtLi-.

"iMlltlCBn.ro

ffflttKEtimi:

perfeitos c/ uteno t rcd.
'««.'uai. j/Gcr. Centro  :.nofi

Mnio pxcel. oport. p/íir-Etlii i. c i<:.sf ,,n)1,  i/(-(io
P".i. p/ ?BX - p'c-i.i, Em C\i&-

PM)
p. p/ Guarulhos 600

r. 'Amaro c,' i"stnur. ., 400
AUMINISTKAÇAO

v|íi*.iin, üdemnr Dtoymo e
'¦:-' ., budttt, ,<mt. Ing. Ilurnlc

 7 tino
reuric. crs. das áreas de™ He lirlc-an-a  5.000

RCONOMISTA res. eus'.) lllill. les. [iscai. tributa-
ria p auditoria  4.W0

Pltnon. B-5M) ;/ experiência  1.400
AUX. iMPDhT. ces, licença importaçftd Cnccx com

lllülís  1.000
SKCLTUTAHIO cci. pràlicoí e teóricos rie slnls-
tros  Beiei

VENDAS E MARKETING

íCônsultcrfft: Benii». Francisco, Dionlslo)
(ii.it. í;i;kai* c/ vivência vendas equip. p/ indust.

petróleo cl InslJ»  fi 000
r.\ll'. MUIKETINO s/ !n«. .'lliente vivenrla Vtll-

rt.i. rie rerws  2.500
TltCINAnilK de vemladores e/ oxp. liidustr. lar-

mnc*titíca óttm-i Firnm  2.£00
FHOPAGANIIISTA c/ «xp. proluhda industria lar-

iracPUtica Alins iCBiiiioit  Rfifiwr
VENDrOOk INTI llNAUIUNjHi c/ CCS. min rte ce-

r^irica VCimclhfl p/vlajnr A. Latiu* e Aírlua .. 800pc

niiada a AERÍSP

l!^tó 0; 6,30 ÀS 18,30. NAO FLUÍAMOS PARA ALMOÇO. MANTEMOS 5IG;iO A5S0LUI0.
« rrinT SNELl INO
• ¦¦¦¦¦¦¦¦i «*
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A?.K!s,lc,lda médico-hospitala
salarin ,1 ° e consumo, grêmio"wrm de acordo
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0
com a capacidade

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Experiência dc 4 anos em retifica e
sistemas hidráulicos.

VIGIA
De boa estatura, idade máxima de 40
anos r exneri^ncia mínima de 3 anos.

CARPINTEIRO
Com bastante pratica,

r e dentaria, restaurante no local, coope-
recreativo, olimo ambiente de trabalho,

e possibilidades de ascensão.
candidatos deverão comparecer ã Una Campos Sailes, 700 — Santo Amaro.

V E NIIE Bl O R E §
de li, 

' ,ldoi'a llc Alumínio, Copos, Porcelana etc, precisa fie vários jo-a al)íll'encia, para trabalharem junto à bares, hotéis, restaurantes
!tc- — Oferecemos salário Fixo mais Comisões.

jjí a Av. Cruzeiro do Sul, 2266 - SANTANA - Com Sr. ORPHEU.

Tratar com sr. Sobas-
1 iS.0 à Av. .loão Balis-
ta, 77 — l.o — s| .3 —
Osasco.

FRESADOR FERRA-
MENTEIRO — Expe-
riencia ele 2 anos. Os
candidatos deverão
comparecer â R. Cam-
pos Sailes, 7(10 — St o.
Amaro, no Dep. de Re-
crutarrientó è Seleção,

FRESADOR — Preci-
sa-se — Tratar c, sr.
Sebastião á Av. João
Batista. 77 — l.o s| 3 —
— Osasco.

SERRALHEIROS A C.
— Rua Coronel Oliv.
Lima, 383 — Santo An-
clré.

TORNEIROS MECA-
NICOS AIC. — R. Co-
ronel Oliv. Lima, 383— Santo Anciré.

TORNEIRO DE 1'RO-
I)L'C:,VO (Torno HBXi
— Precisa-se. Tratar
cl Sr. Sebastião — Av.
João Batista. 77 —
l.o s' 3 — Osasco.

TORNEIROS REVOL-
VER AC — R. Coro-
nei Oliv. Lima, 383 —
Santo André.

DIVERSOS

OALDEIRE1ROS A C,— Rua Coronel Oliv.
Lima, 383 — Sanlo
André.

CRONOMETRISTA —
Salário tle 6001200.
Apresentar-se c; cur-
riculum ã Rua Xa-
vier de Toledo, 123 —
— l.o andar.

CHEFE DE PDANE-
JAMENTO IXDUS-
TRIAL — c| alemão, 3
anos de experiência,
Salário de 2.300-2.500
— Apresentar-se c|
curriculum ã Rua Xa-
vier dc Toledo, 123 —
l.o andar.

CHEFE DE MA.NT-
TENÇAO DE MECA-
MCA — Torneiro-fer-
ramenteiro, eletricista-
projetista, meio ofi-
ciai íerramen t e i r o,
meio oficial torneiro,
auxiliar de inspeção
de qualidade, motoris-
ta de diretoria, fura-
rior-radiàl — auxiliar
de almoxarife, pintor
a revolver, fresador-'.Virramenteiro, ajus-
tarlor mecânico, meio
oficial eletricista, da-
tilografa, tornei roa
Precisa-se — SEPE-
GO — Seletora do
Pessoal do Grande
Oeste — Procurar sr.
Pedro — Rua Primiti-
va Vianco, 1045 — l.o
s 1 — Osasco — Ho-
rario comercial.

CRONOMETRISTA —
Precisa-se cerni prática
niiiiinia de 1 ano, e co-
nhecimenlos de pro-
cessos para produção
em série. Tratar à
Rua Henrique Bernar-
deli, 2 — Santana.
ENCARREGADO DE
FERRAMENTARIA —
Salário de 1.200 1.300.
Apresentar-se c| curri-
cultiin ã Rua Xavier
de Toledo, 123 — l.o
andar.

EXREDIDOR — Com
boa experiência na fim-
ção. Curso primário
completo, datilografia,
idade ideal de 25 a 35
anos. — Ótimo ambi-
ente de trabalho. As-,
sistencia médica-cirur-
Rica-bospitalar exten-
siva aos dependentes.
Seguro dc vida. Apre-
sentar-se à rua Anto-
nio de Oliveira. 935
— Chácara Santo An-
tonio — de segunda a
sexta, nn horário das
7,30 às 10 e das 14 às
17 horas, munidos de
documentos.

KERRAMENTEIROR -
AC — Rua Cel. Oliv.
Lima. 383 — Santo
André.

FERRAMENTEIROS -
Precisa-se. Tratar c|
sr. Sebastião. Av. João
Batista, 77 — l.o — g|
3 — Osasco.

FURADOR RADIAI, -
Precisa-se. Tratar: Av.
João Batisla, 77 — l.o
si 3, c| sr. Sebastião —
Osasco.

I ERRAMENTEIRO —
Exp. de 3 anos cm cor-

te, repuxo e injeção.
Os candidatos deverão
comparecer à R. Cam-
pos Sailes, 700 — no
Depto. de Recruta-
mento e Seleção —
Santo Amaro.

INSTRUMENTISTA —
Experiência em ma-
hutenção instrumentos
eletrônicos, Apresen-
tar-se à Rua Xavier
de Toledo, 123 — l.o
andar.

INSPETORES AC - R.
Coronel Oliv. Lima,
383 — Santo André.
INSPETOR DE QUA-
LIDADE — Precisa-se
com pratica mínima de
1 ano. Tratar à Rua
Henrique Bernardcli,
n.o 2 — Santana.

LAMINÀDORES A ORua Coronel Oliv.
Lima 383 — Santo
André.

MOLDADORES AC
Rua Coronel Oliv.

Lima. 383 Sanlo
André.

MODERADORES —
Precisa-se. Tratar: c|
sr. Sebastião — Av.
João Batisla. 77 — l.o
s| 3 — Osasco,

MONTADORES DE
TRANSFORMADORES
— Precisa-se. Tratar:
cj sr. Sebastião. Av.

João Batista, 77 — l.o
s! 3 — Osasco.

RETIFIC A D O R DE
PRODUÇÃO (MAQ,
CEMTRELHES) Pre-
cisa-se. Tratar Av.
João Batista, 77 — l.o
s 3 — Osasco.

SUPERVISORES DE
PRODUÇÃO — Sala-
rio 1.000. Apresentar-
se à Rua Xavier de
Toledo, 123 — l.o an-
dar.

TÉCNICO EM' PRO.
CESSOS DE USINA-
GEM — 5 anos de ex-
periencia na função,
conhecimentos' de or-
çamentos, instrução se-
cunclaria, 25 a 45 anos.
Cr? 1.500.00 — Serpro-
íit — Rua Abilio Soa-
res, 511 — Sanlo An-
d ré —- Centro — Fo-
ne: 44-3924.

VIGIAS — Curso pri-
mario completo, ótima
apresentação. Prefe-
rencia a quem residir
nos bairros dc: Santo
Amaro. Vila Olímpia,
Vila Funchal. Brooklin
Paulista, Pinheiros, So-
corro, centro, Vila Ma-
dalrna. Tucuruvi, Pon-
le Pequena. Guarulhos,
Ipiranga, ABC, Lapa,
Via Anchieta e adia-
concias. Tratar à Al.
Dino Bueno, 118 eao
lado da Rodoviária).

OFÍCIOS E SERVIÇOS

CHOFERES

.MOTORISTAS — Ida-
de entre 21 e 44 anos.
para trabalho de 8 ho-
ras, com carro pequeno
na, Lapa. Os interessa-
ár\s deverão apresen-
lar-se munidos de Car-
teira Profissional, à
Rua Basillo ria fia-
ma, 112 — Sobreloja,

MOTORISTA — Pie-
clsa-se rom prática,
que conheça o Rio rie
Janeiro, com idade aci-
ma 35 anos. Apresen-
tar-se c/ documentos
e referências. Tratar
á Rua José Bonifácio,
93, l.o andar, cj. li,
das 12 ás ](i horas.

MECÂNICOS —
LANTERNEIROS

MECÂNICO DE MA-
NUTENÇAO — Exp. d(!
4 anos em retifica e
sistemas hidráulicos.
Os candidatos deverão
comparecer à Rim
Campos Sailes, n.o 700

- Sanlo Amaro, m
Dep. de Recrutamen-
to e Seleção.

MECÂNICO DE MA-
NUTENÇAO — preci-
sa-se. Tratar ti sr, Sc-
bastião. Av. João Ba-
tista, 77-1.0 -S/3
Osasco.

M E C A N I C O PARA
IMrlLHADEIIlA -
precisa-se. Trai ar <•/
sr. Sebastião. Av. João
Batista, 77 - l.o - s/3
Osnsco.

MECÂNICO DE MA-
NUTENÇAO — Idade
máxima 40 anos, expe-
riència mínima de 4
anos na função. Apre-
sentar-se á Rua Ale-
xanelrino Pedm=o, 201

Pari, no horário d"
8 às 11 e das 14 às 17
horas, com sr. Elemir.

.MECÂNICO DE MA-
NUTENÇAO A'C —
Rua Coronel Oliveira
Lima, 383, Santo An-
dré.

DIVERSOS

AUXS. DESENHISTAS
PROJETISTA — Ra-
pazes c| 2.o Ciclo com-
plelo — sexperiencia.
- CrS 400/450 — "Esp"
Rua Xavier de Toledo,
123 — ,1.0,
DESENHISTA PRO.IE-
TISTA A/C Rua Coro-
nei Oliv. Lima, 383 —
Santo André.

DESENHISTAS ME-
CANICOS — Salário
800/900 — Apresentar-
se à Rua Xavier de To-
ledo, 123 - l.o andar.

DESENHISTA PROJE-
TISTA — C experién-
cia cm industria au-
tomobillstica, Salário
tle 2.000. Apresentar-
se c curriculum à Rua
Xavier de Toledo, 123
— 1,0 andar.

DESENHISTA PROJE-
TISTA INSTALAÇÕES
INDUSTRIAIS — Sa-
lario ele 1,600. Apre-,
sentar-se c curriculum
à Rua Xavier de Tole-
do. 123 — l.o andar.

DESENHISTA PROJE-
TISTA — Precisa-se
(conh. equip. hospita-
lar). Tratar: c| Sr. Se-
bastião. Av. João Ba-
lista, 77 — l.o — Sala
3 — Osasco.

DESENHISTA MECA-
NICO — Com expe-
riencia de 2 anos p|
maquinas e disposlti-
vos. Os candidatos de-
verão apresentar-se à
Rua Campos Sailes,
700, Santo Amaro, no
Dep. ele Recrutamento
e Seleção.

ELETRICISTA A/C —
Rua Coronel Oliv. Li-
ma, 383 - Santo André.

ENCARREGADO PA-
RA RESTAURANTE

Precisa-se. Tratar:
C! Sr. Sebastião. Av.
João Batisla, 77 — l.o

Sala 3 — Osasco.

IUNILEIROS A/C —
Rua Coronel Oliv. Li-
ma, 383 - Santo André.

FAXINEIROS — Pre-
cisa-se. Tratar: C Sr,
Sebastião — Av. João
Batista, 77 — l.o —
Sala 3 — Osasco.

GUARDAS — Precisa-
se. Tratar: Ci Sr. Se-
bastião à av. João Ba-
tista, 77 — l.o — Sa-
Ia 3 — Osasco.

Moças, rapazes, senho-
res las>, para produ-
çôcs cinematográficas.
Também para publici-
dade, propaganda, TV,
etc. Os candidatos de-
verão comparecer em
A Convencional Pro-
moções Artísticas. Rua
Nova Barão, edificio
Barão IV, conjuntos
101-102, diariamente
rias 9 às 18 h., e aos
sábados das 9 às 13 li.

PROPAGANDISTA c|
exp. profunda em in-
dustria farmacêutica,
Altos ganhos 8G0 mais
comissões. Apresentar-
se à rua Xavier de To-
ledo, 121 - 2.o andar.

PROJETISTAS CIVIS
— Especializados em
projetos de construção
de usinas hidroeletri-,
cas: Barragens. Blocos,
Casa de Força etc. —
Apresentar-se à rua 7
de Abril, 105 - 3.o an-
dar - Setor 2.

PROJETISTAS MECA-
NICOS — Experién-
les em detalhamento
dos equipamentos me-
canicos cm geral, de
usinas hidroelétricas:
Comportas, Guindastes,
Pontes Rolantes e to-
dos os demais equipa-
mentos hidráulicos e
de tubulações. Apre-
sentar-se à rua 7 de
Abril, 105 - 3.0 andarSetor 2.

PLAINADOR — Preci-
sa-se (plaina limaelo-
ra) — Tratar c. Sr. Se-
bastião — Av. João Ba-
tista, 77 - l.o - Sala 3Otascti.

POLICIA MILITAR —
Inicial CrS 506,00. Ida-
de até 2(i anos. CUR-
SO DE UMA SEMA-
NA. Trai.-ir à rua Dom
José de Barros, ;j()i —
2o ani - Cj. 212 —
(Em íiente o Cine
biti.ii, .,,,,, ¦ peja es.
caela rolante).

PROFISSIONAIS LIBERAIS

PROFISSIONAIS
LIBERAIS

ECONOMISTA
ccs. custo/indl. leg.
fiscal, tributária e au-
ttitnria. Salário 4.000.
Apresentar-se à Rua
Xavier de Toledo, 121
— 2.o andar.

IXEC. MARKETING
c inglês fluente, vi-
vencia vendas de ser-
vleos. Salário 2.500.
Anrosentar-se à Rua
Xavier tle Toledo, 121
2.o andar.

SI.PV.GO
de Pessoa
Ccsie pr
gias, mo
M'au, escr
seiJ, sec.i
fines com
becrelaria
alcm-.to.
redro na
va Vianco
Osasco —
mereial,

Seletora
1 elo u.ttiiue
ccisa de Vi-
r.eladores-pa-
i.manas tni-
itarias porui-

taquigrália,
s poriugues-
Procurar ur.
rua Primiti-

1015, l.o s 1
Horário co-

sepego — seletora
t.e iJcssoai elo Grande
Oeste precisa: Dese-
nhista-prujeiisia, ãuxi-
liar oe faturamento
(moças), soldador a
estanho, Secretaria Jr.,
Caltlcireiios, desenhis-
ta-mecanico, Operador
Contábil. Funileiros de
autos e industriais, cn-
canadores, prensistas,
Procurar o sr. Pearo
;. rua Primitiva Vian-
co, 1045, l.o, s 1 -—
Osasco — Em horário
comercial.

SERVENTES — Ele-
mentos do sexo mas-
culiiio, com ielade en-
Ire 18 e 44 anos, para
trabalho de 8 horas,
em limpeza p conser-
vação rie prédio na av,
Paulista. Os interessa-
dos deverão apresen-
tar-se, munidos de
Carteira Profissional a
rua Basilio da Gama,
142 - (sobreloja).

TEC. HIDRÁULICO —
Espec. em Instalação
de ar comprimido, óleo
combustível, rede de
água, bombas e corre-
latos. Até 40 anos —
SELTEC — Rua 7 rie
Abril, 105, 3.o andar —
Setor 2.

VIGIA — Com boa es-
tatura, idade até 40
anos, experiência de 3
anos. Os candidatos rie-
verão comparecer à
rua Campo., Sailes, 700— Santo Amaro, De-
parlamento de Recru-
tamenlo e Seleção.

ENGENHEIRO ELE-
TRICISTA — C. exp.
rm projetos rie ihnni-
nação, concernentes a
Aeroportos, pontes. Rri-
riovias. Subestações etc.
capaz de definir os
S'stemas elétricos, bem
como selecionar, espe-
cifiear tecnicamente
e planejar a aquisição
t> equipamentos. Bra-
sileiro ou equiparado,
com bons conhecimen-
tos de Inülès técnico.
Apresentar-se à Rua
7 rie Abril. 105 — 3.0
andar — setor 2.

ENGENHEIRO CIVIL
Experiência em pro-

jrto e ncbvnpanhamen-
to rie obras industriai.-,,
Salário de 2.300 '2.500,
Apresentar-se c cur-
riculum à Rua Xavier
de Toledo, 123 — l.o
andar.

ENGENHEIRO MECA-
NICO P/ manuten-
ção, experiência em In-
dústrla Metalúrgica.
Salário 3.0(10. Aorr-
sentar-se c curriculum
à Rua Xavier de Tole-
do, 123 — l.o ar.dar.

oe 3.000/4.000. Apre-
sentar-se c/ curriculum
á Rua Xavier de Tole-
do, 123 — l.o andar.

ENGENHEIROS ME-
CANICOS — Para pro-
jetos Industriais. Satã-
rio de 3.500/4.000. Apre-
sentar-se c./ curriculum
á Rua Xavier de Tole-
do, 123 — l.o andar.

FNGENIIEIRO ELE-
TRICISTA - - Para
Projetos instalações in-
dustrials, trabalhar n^i
Guanabara, salário ris
3,500/4.500. Apresen-
tar-se ceurriculum à.
Rua Xavier de Toledo,
123 — l.o andar.

ENGENHEIRO QUI-
>nC0 — Para geren-
cias lnduwria petro-
quimica. Apresentar-
se com curriculum A
Rua Xavier de Toledo.
123 — l.o andar.

ENGENHEIROS ELE-
TRICTSTAS - - Que
já tenham trabalhado
nu desejem especiaii-
zar-sc em Projetes elé-
tricôs em geral. Brasi-
leiros de preferência,
conhecimento de. In-
glês. formados em
rs • fin — Apresentar-s*
á Rua 7 de Abril. 105

3.o andar — setor 2.

ENGENHEIROS QUI-
MICOS - Para proje-
tos Industriais. Salário

ENGENHEIRO QUI-
MICO — Maçariquel-
ro. lapidador rie viriro,
encanador ativo fixo,
montador rie tubula-
ções. eletricista de ma-
íiiitencáo com 5 anos
de prática. Mandrilha-
dor, Kardexista. mon-
tador de transforma-
tíor, ertrolador, zelador
(casal sem filhos). Tra-
tar com o sr. Pedro, k
rua Primitiva Vianco,
1045, l.o. s/l, OSASCO

- em horário comer-
ciai.

PARA ANUNCIAR

NESTA SEÇÃO,

PROCURE 0 BALCÃO

DE ANÚNCIOS, À

RUA SETE DE

ABRIL, 230, OU

TELEFONE PARA

239-5811, RAMAIS

37,57 OU 72

ffr\sJj^T\ LONAFIEX L A.
GUARN1ÇÔES PARA FREIOS

COMPRADOR
COMPRADOR

Eslá selecionando um elemento para ocupar o cargo acima,
EXIGE:

Carta de motorista
Idade de 25 a "iü anos
Tempo integral
De preferencia casado
Com experiência em compra de materiais produtivos, lm-
produtivos e papelaria. *¦

OFERECE:
Salário compensador
Assistência medico-hospitalar extensiva aos dependentes
Restaurante no local.

O.s candidatos seráo atendidos A Avenida dos Autonomistas, 896
— OSASCO — Horário das 8 Vs IS horas — Com sr. ALCEU.

SELTEC

EMPRESA INTERNACIONAL, EXPANDINDO SUAS ATIVIDADES, COM A ATUAÇÃO EM TODO O PAIS,
CREDENCIOU A SELTEC A SELECIONAR:

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Com experiência em projetos ric IltimlnaçSn

Concernentes a Aeroportos. Pontes, Rodovia», Sub.staçóes,
etc, capaz de definir os sistemas elétricos, hem como
ípirclonar, especificar tecnicamente e planejar a aqui-
SÍÇfio df equipamentos. Brasileiro ou equiparado, com
bons conhecitmntos de inglês técnico.

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Especializados em projetos de conitruçio de usinas hidroelétricas:
Blocos. Casa de Força, etc.

PROJETISTAS MECÂNICOS

Para elaborar Estudou Elétricos. Com cursos técnicos de pós graduado em
Computadores, ou com 1 ano de experiência no setor, p analisar e progra-
mar estudos e distribuição de sistemas elétricos. .Jovem, com qualidadts de
chefia, bras. nu equip. e bons conhecimentos de Inglês e alemão.

ENGS. ELETRICISTAS P/ PROJETOS EM GERAL
De sistemas elétricos de BAIXA COItRENTE: telefonia, relógios elétricos,
busca pessoas, etc. Pode ser pessoa que tenha trabalhado em proposta de
vendas acompanhando projetos em instalações das citadas aparelhagens.
Conhec. de Inglês.

Através de Pesquisas, constatamos que a oferta salarial de nosso cliente está entre as mais altas da praça,
Dirila-s» a SELTEC — SELEÇÃO Tf.CNICA DE PESSOAL
RUA SETE DF. ABRIL. 105 — .l.o ANDAR SETOR 2 — C/ Dn*. Marta ou Dna. Veronlk»
Endereço Telegráflco _ SELTEMPREGO

ENGENHEIROS ELETRICISTAS

Que já tenham trabalhado ou destlam espeelatlüar-ie em Projetnsi elétri-
cos em geral. Brasileiros de pref. conhec. inglês. Formados «m 19ê*/69.

PROJETISTAS CIVIS
Barragens.

Experientes em detalhamento doi equipamentos mecanlrM em í»ral, d»
usinas hidroelétricas: Comportas. Guindastes, Pontes Rolantes • todos os
demais equip. hidráulicos e de tubulsçôes.
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As boas si© Bem lio
BÜton

Uma antecipação do f'Bein Bo-
Sado" q 11 e v o c ê «neoutrará
aaaaaiiSi» nas páginas tio Diário
tia Noite, comi Iodas as "dicas"
tio Teste n.o 16 da loteria Es-
jiortiva.

m Orêmio x Internacional
ffl Campeonalo Gancho
i "j! Local: Porto Alegre (Estádio Olímpico)Esta 

partida deverá por certo decidir
o cair.peonr.lo gaúcho deste ano. embora ainda faltem
algumas rodadas para o sen final.

Grêmio c Internacional dividem a primeira colo-
cação, e ambos cumprem ate aqui boa campanha. Neste
jogo tudo poderá acontecer.

3 
Barroso x Juventus

Campeonato Catarinense
" Local: Itajai (Estádio do Barroso)

Barroso e Juventus de Rio do Sul são
equipes que ocupam posições intermediárias no certame
catarinense- em força, se eqüivalem. O Barroso vem
conseguindo bons resultados, mormente quando joga em
seu campo. Quanto ao Juventus, pouca possibilidade tem
jogando em Itajai, Só como surpresa. Aqui, o Barroso
é o "quente".

Cruzeiro x Atlético
Campeonato Mineiro

™ Local: Estádio Magalhães Pinto (Mineirãó)
O Atlético já é o grande campeão mi-

nciro de 1070. O Cruzeiro, por sua vez. está disputando
este final de campeonato com uma equipe mista, e até
agora não perdeu; :i garotada está correndo uma cnor-
mida.de e tudo fará para "carimbar as faixas do Alie-
tico".

Estrela do Norte x Caxias Nelson líorf,.?
Úi

m\

x viia n

Campeonato do Espirito Santo
Local: Caehociro do Itapemirim

Nada poderão pretender Estrela e Ca-
xlàs em relação ao titulo do Campeonato Capixaba.
Sáo equipes muito fracas, superando somente ao Indus-
xrial e ao Santos de Barra de São Francisco. O Estrela,

por jogar cm seu campo, está mais cotado para vencer.

Fortaleza x Guarani
Campeonato Cearense
Local: Fortaleza (Estádio Presidente Var-

K'IS) , i iO Fortaleza não é este ano nem sombra daquela
equipe que inclusive já íoi vice-campeã da Taça Brasil.
Sua diretoria achou por bem dar oportunidades aos jo-
gadores das equipes inferiores, e estes não estão corres-
pondendo com a expectativa. O Guarani é da cidade de
Sobral, e vem cumprindo até o momento boa campanha.
Apesar de jogar em Fortaleza, o Guarani tem melhores
condições de vitoria G Fortaleza, só como surpresa.

Petrópolis x

Éj }$ EB

I I _ Campeonato i luminciis
| Local: Petrópolis

As equipes anui
(orca; o Paracambi recentemente venci
gando bem. O Petrópolis também r"oi»-V-»».,
lado vencendo na segunda rodada do can \ '<
lagalo. Aqui deverá prevalecer a condição l>torcida, que'é favorável ao Petrópolis

(|p Aim

tQuivalt.

Sporfin Benfica

Campeonato Goiano
Local: Goiânia (Estádio Pedro Ludovico,

As duas equipes são de Goiânia, e
normalmente existe entre os seus torcedores uma grande
rivalidade; o que vale dizer que está partida vai ser de
"rachar" O Goiânia e o Vila estão nas pegadas dos
lideres do campeonato, ciue são Goiás e Alletico. Ü
Goiânia teir. a defesa menos vazada do campeonato, e
nesta partida deverá ser um serio obstáculo para as
pretensões do Vila Nova. Ligeiro favoritismo para o
Goiânia

¦ M _ Campeonato Porluçu
1 mm ''"caí: Lisboa (Estádio Jo-é Ah,O campeonato de Portimio seu inicio agora: e este é sem duvida o™' * . ¦

clássico. De um lado, o Sporting, o grande Indo b ' !¦" :
temporada passada, e que se encontre em *>&«¦'¦¦'¦ '
ma; prova disso foi a sua brilhante excuh

Itabaiana

ffiSÜB

sportivo x Flamengo
Campeonato Gancho
Local: Bento Gonçalves (Estádio do Espor-

tivo)
Esportivo de Bento Gonçalves e Flamengo de Caxias

são, depois de Grêmio e Internacional, as melhores equi-
pes' que disputam o campeonato gaúcho no momento.
No primeiro turno, jogando em seu campo, o Flamengo
não conseguiu dobrar o seu adversário, e empatou por
um lento. Agora, jogando em seu campo (Bento Gon-
çalvcs), o Esportivo tem maiores chances de vitoria,

WÈ m
X

Campeonato de Brasilia
Local: Brasilia (Estádio Edson Aranles do

Nascimento)
O Campeonato de Brasilia foi iniciado na semana

passada, e já na primeira rodada o Piloto empatou com
o carioca sem abertura de contagem: por nutro lado, o
Planalto venceu a Grafica por um tento a zero. No Tor-
neio Hélio Prates da Silveira, terminado recentemente,
rs duas equipes empataram por lxl. O Piloto, por ser
uma equipe que conta cem jogadores rie maior expe-
riencia, tem maiores possibilidades de vitoria nesta par-
lida. Aqui, o piloto é o "bom".

B 
Campeonato Sergipano
Local: Aracaju (Estádio Batistão)

Clássico, em que estarão se defrontando
os duas maiores equipes do futebol sergipano. O Sergipe
c o lider, e o Itabaiana é o vice-lider. Aqui, tudo pode
acontecer, O campo é neutro, o que não dá condição dc
favoritismo para ninguém. No l.o turno, jogando cm
Itabaiana, o Sergipe conseguiu empatar por dois tentos.

R. Negro x S.Raimundo
(umpconalo Amazonense
Local: .Manaus

O São Raimundo é. o vice-lider do
Campeonalo Amazonense do corrente ano. É chamado
pela crônica de Manaus pelo nome de "Tufão", vem
cumprindo boa campanha, e tem aspirações ao titulo. O
Rio Negro, por sua vez, caiu muito de produção nessas
ultimas rodadas; mas tudo fará para atrapalhar a vida
do s?u adversário Aqui, se não der "zebra", o Sáo
Raimundo vai vencer.

da Itália, quando Inclusive; em
campeão italiano, por lxl, Dc outro i
lar de Portugal, o Benfica, que porV
cumpriu boa campanha em sua excü
v. seleção do Japão por 6x1, sendo i
artilheiro Euzebio voltou à sua antig;
tida tudo poderá acontecer.

B
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Campeonato Português
Local: Porto (Estádio das Antas

O FC do Porto no campeai'sacio foi o fl.o colocado; sua campanha foi M-Mm]fõr.i a
ponto considerada fraca, o que levou a direcân tIratar reforços, entre eles o peruano Mosqueii st'nato que poderá dar á sua torcida grandes alento»campeonato que se inicia. No torneio rio Caracas»,empatou recentemente com o Cruzeiro dc Belo Ho*sem abertura de contagem, perdendo posterior, 

'
cobrança do pênaltis. O Belencnses, por sua \V.o colocado no ano passado, e em sua rccèiil»
pela Espanha e França, conseguiu

Nesta partida, o Porto vai jogar
diante de sua torcida, que espera Im
campeonato; deverá vencer com fácil

n
cm seu ca-

campanha t
:lãde.
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O CONJUNTO "CAMBE SOSI-l", (pie lin ann c mein
vem fornecendo rilmos ;'is iniltiulas iln "CAPTAIN'S

BAR", vni deixar prnvisoriamcntu esse endereço, para
«lmc novas atrações lá possam ser apresentadas. A der-
radeira nprcseniaçfio desla temporada acontecerá no dta
17 (iiuliila-fcira próxima), Existo t|iinse n certezn rio
(|iie ns formidáveis rapazes, vão para o "CAMELA-
IHUNKS". tuna nova casa que já funciona lia Avenida
são JoãOj defronte ao Ciue Metro,

O NOSSO BOM E QUERIDO AGOSTINHO DOS SAN'-
TOS, feliz da vida porque eslá sendo prestigiado pelos
seus amigos, nesta temporada magnífica, que realiza no
Restaurante "La Fonlaine" da Avenida Angélica, Agos-
Unho não poderia apresentar-se melhor. O repertório
escolhido é simplesmente fenomenal.

W Ámm \(ê0? ^^LWky '¦¦;-y^m¥/' 
m

^ti&mÊàaZ&i clahidàlHe
Hrtnlí, "áhow"', ptsía de dtutciis, nr
condicionado. Aos sAbados, FEIJOADA
COM ¦'HllOW"1. Atrações: AGOSTINHO
IlO.H .SANTOS, IIEN1TO Dl PAULA,
ADILSON BANT1AOO r. outras conjuntos
de «amou, Av. Angélica, n,H3 — Fone:
250-1285.

Ww/
l*3mj!»

RESTAURANTE-BAR. Avonld.1 FsrlA
Lima, 2.182 - Fone: 80-1480 larlllsa II.
Iguatemi). Especialidades: "Paella a U
Valenclana", "Lulaa em eu Tinta" r"CiIIot a Mrtdrllenha". Cozinha in-
tcrnacjonal e típica espanhola. Fácil
cstaclonamenlo, em frente. Fechado
as bogiuidai-Ieiriis.

SELVÁTICO
Restaurante-Dançante

SOB NOVA DIRF.CAO. Av. Waslllniton Lulj. 4.207 - Fone:GI-38KI. Janlaroj c| çralos a especialidades Internacional» todasai noites, Para dançar, um conjunto de ritmos sob a direção<!o MAl.ANDIll.NO. Cantando: MARISA.

CAPITAIN'S BAR
(HOTEL COMODORO!Av. Dtl0.ua do Caxias, 525 - lone: 220-1211. De 2 a a .-abado

«Sn Íh *, or:"' "m bom "drlnk" c| música ilc "CARIBE
r-ínn--,™a.Canlora 'nlefinrlonal MARIA HELENA o NAZARIOOORD1.IRO. Aoj wbailos, SUPERSÔNICA FEIJOADA c| música

*s atrnçút":.

mt ABRIL EM PORTUGAL
ROA CAIO PRADO. «7 . FONE: 256-5100 "Show."In o, com ADELAIDE RODRIGUES MARIA JOS*
^ ^J"„MAN"FX TAVEIRA, TRIO MANOEL MAR-
ÇfUES. RANCHO FOLCLÓRICO LUSITANO. Na leia"A.M.rct,,, rie Portusal". (Ar condlclonado petWtoV'¦"""' completa de produtos ANTARCrrícf

SAUDOSA MALOCA
HOA n-\RAO DF: TATTlf in

ADAUTO SANTOS. » Brande t velho cornpanhclriío tle
l.uiz Carlos 1'nrnná, é outro artista — cantor o com-
posilor — iim: iodas n.s imites comparece no "O J(>-
GRAL1', a caso fie samha de maior evidencia « Riicesso,
atuulniüiilo om fiinclonanicnto cm São 1'aulo.

oXo —

NA AVENIDA FARIA LIMA o sucesso lambem s« faz
pcesienta Iodos os dias, visitando n Restaurante "Dom

Velasquez", especializado em pratos internacionais •
espanhóis. ,

oXo —

LANA BITTENCOURT debuta na noile de hoje na
Aclega "Lisboa Antiga". Na semana passada foi Carlos
«Itifíê quem dominou no restaurante dn Rua Brigadeiro
Tobins. Nesta será a simpática cantora i Intérprete bra-
sileira, que deverá repetir n dose.

- oXo —

EL1ZETH CARDOSO, a "divina" ciinimãTrarlleira.
intérprete do melhor musical brasileiro, é juntamente
com o "Zlmbo-Trio" :i maior atração do Restaurante"Di Mônaco". Seu "show" é tuna hora inteiriniia de
tlclicio.-a música.

oXo
O "CUBATÂO-DRINKS", graças ao trabalho de Afiliar
e Adam, continua com Ótimo movimento, prestigiando
por uma clientela mais madura.

CHURRASCARIA RODEIO
"A SU> CHURRASCARIA de.lili) 1958". UlllM-
nirme churrascos de peru, boi. fiarigo. lombo,
ror.l.o, cordeiro, costfin n> bo!» Almòco t
Jantar diariamente, rua haddock i.ueo,
1.49a Telelone: 80-,iH0.

Chopp
ANTARCTICA
#«

tQi Ofümacíü
RUA CUBATÃO, íí - POHE! 28S-C02I.

Diariamente 6 Mlnl-Sliowa, i partir óm 'li
horas. Dlreclo Artística: J„ Martin. Para
dançar: 2 roniuntos: "Ií<>!.\ TO" « "Conjunto
I)í Mônaco", Holci ELIZTH r""iosu e
ZIMBO-TRIO. CIIOI-P ANTARCriCA.

"OS SOBERANOS'*, perfeito por seu vocal, representa
aluo dc multo imporlnntc no cemtrlo nrtistico-muslcnl
desla Capital. Os muros são cspctnciilarcs, mflstrando
rcporiórlo à altura ilo talento dc (|lte são possuidores.
Harmonia e musicalidade itn máximo é o quo se observa
assistindo "tis Soberanos", nesta temporada vitoriosa
que realiza na "lloito Saudosa .Maloca".

— oXo —
A "BOITE CINDERELA", da lira da Moóca, continua
vitoriosa, apresentando todas as noites, formidáveis
atrações que vão da música popular á Internacional.

BOULEVARD
RESTAURANTE - AMERICAN BAR
E TERRAÇO
Cozinha Internacional. Aos sábados
a melhor FEIJOADA dc S. Paulo.
No bar, música com JOHNNY
ALF-TRIO o ao vinléo ZÉ LUIZ e
IlELODY, Estacionamento próprio.
Ar condicionado. Praça Roosevel
ino lado da Igreja da Consolação)
— Telefone: 25B-Ô45Ü.

fe/

w
RE3TAUHANTE. Possuidor do Silo de Conllancadi Secretaria da Turismo. R. do; Inulçsea 35r)-7
iiruxinio ao Teatro itiuli Escobar. Cozinha tra-dhloii.il Italiana. "A fartura e o caloroso aro-lliiniPnto toscano nn reu dispor". Diariamenteexceto às segundas-feiras, aberto para o almocói u jantar.

JH^slíialakrtí

Rest. e Churrascaria
/CrlOffX
/imucii»\ das Colônias Ltda.

Especialidades em clinrrnsc» p frango ri* bn«a. Frango rôm
polenta. Todas >s ooliej a melhor Pkv» do ABO, Todoa o» d >idíllclo»c,j pítiscoi o tptritivos. Aberto dia e nolie. AVENIDAALVAno GUIMARÃES, cl - fcro 18 da Vis Anchleta - fone:<]-3274 - s. wxNAnno no campo.

O BECO

p.\p.
sobrei
¦iitini.

Mwia aleBre . confort-u?" üJ^lLA^^. ^

BOITE LA LICORNE

conjunto. . .Ind, um roor.da «, ,"{,«.UajOet"

ZILLERTAL

/Hnmiu\

A0^^1^,R^7,A'i.^"11*» «¦•
o^Mar-dan^er^,;^ ^\,„Z í'!
4^ ín? nt!?""1 FEIJ0ADA" Ao' «°"l««<»!

Chopp
ANTARCTICA

n. nela cinlra, 30d - Fonesr 200-4323 « 2õ«-5«8. Espetacularestnlnl-sliows" rie ABELARDO PIDUEUIEDO, com: QINA LVn:u. VOKO. LOORDES SILVA, QUIRLENE, MAItlI.F.Nf PAIVAANA MARIA PEREIRA. MVRIAN. PABIO. OACUINÍÍo ELLEN
RVÍÍm? f,ií:Jll8J1AN?' c-'"'""l"-- MARLENE MARQ0E8 '.
DJALMA DIA3. locando Ml dançar: "SOM BFXO" i "SOM

MODULO-4",

JfP-¦r#íl-%m CHURRASCARIA
Via Ar,::!ilela. 1 607 - Fone: 273-1047- ri. Paulo. Especialidades em Chur-r.uc(!s na bra-a. Galeto à canclia.Loml» nu r^pt-io. Lingüiça r.s. bra&a,n«<í e Codomas. Decoração típica'
Janta res-muElcados todas n-i noltrs c|o» cantores OSMAR VIEIRA e LUIZ
GOMES. iR.tac. próprio). Piodutos
ANTAKCT1CA,

CASA AMARELA-DRINKS
mS?/;0 

d,' J0AC! VE-"ÍTt""'- "»« I» Horas em dlsn'e, mú.lc.ladicionta, w vH-o, com REGIONAL » multo? «utorti b-- .leiro*. It. aurora, 781 (un. Vieira d. Cuvatto). T.i H-wò.

SIR LANCELOT
"MUSICA E DR1NKS', Aberto diariamente, •• • EUür d," " hor'"' DlMíiOi lima e Aménro.

III W v Ií0d,0?wB,ím,J -'• '"'¦ dl Rui Epllacio•IM/ r'«6» falrís do IIILTON HOTEL).
Í27 CERVEJA

ANTARCTICA

"O JARDIM DOS

NAMORADOS"

Rua Joaquim
Floria no, S2
(llalm-llibi)

Dilnks-dançanlei d.u 19 I, em dlanle. Estacionamento Interno.

LISBOA ANTIGA
P.U\ BRIGADEIRO TOnHS. S80 - FO.VF:2J!i-::ois. — Apreecnt.1 o melhor SHOW iioBrasil, co:u o astro CARI OS JOSÉ' DINOMEIRA, GLORIA DE LOUnDES. Conjunlode sultarras c| AI.IPIO CORREIA, AQUiLI.SBERNARDO a OUERRA (violão).

Pepito's Night Club
AVENIDA (I DE JUI.IIO. 15S - FONE: 36-O20J

pirecío de PEPITO ORIOLA Durante toda a noite moslcr.para dançar com os conjuntos "OINO-SOM" cem ,, canior»Amellnlia e NELSON JR.. Todos cs dias. a partir daín lioras. (Estacionamento próprio ao lado).

À OS VIKINGS
r.V», NESTOR PESTANA, l!D. ICom esla-clonamenio iratls). Telefone: 2:>i;-633o. afamo-a Gnien vikitcr. com mais <ie eo
pratos diferentes. No almí^o, AMÉRICOPEBEIRA au pmno. Jantar-dançonte, comSAMBA SOM". Damlnco: so almòco-seiundi-felra só jantar.

HARÉM
•OMA BUATE IDEALIZADA NO ORIENTE TARA O BEM-ESI Alt DO PAULISTANO". Rua Pedroso. CO - Fone: 273-"4ro-Liberdade, Todas a» noite», para ouvir e dnnrar DOISCONJUNTOS DE RITMOS. Diariamente 2 grandiosos "«ho«ví"

Tts*?BMtoiaS£? lromfdor ds l0í<" • • '^'

CANTINA DONA ROSA
Especialidades em Lazanha, Canelonrs. Railcll
çapeletlí. Aos sábados, (elioada, Jantar-dan-cante. Diariamente, reserva de mesas pelo

/CH0PP\ •'r'"''-"'o tm' 
Se"'co d* bullct-" Av' Adüi:o

Chopp
ANTARCTICA

/i \

/iKUICIIClN

O mar
Cardoso Horóscopo

Á R I E S De íl de março
* 30 de abril

Toda colaboração de que possa neces-
sltar hoje, sor-llic-n franqueada de- bom
(irado pelas pessoas que o admiram, em
especial se se trotar de nativo ou nativa de
Sagitário, Virgem ou Leão.

T OURO Dc il dc abril
a 20 de maio

Segunda-íelra prénunciadora de suees-
so no trabalho, em estudos ou no setor íi-
nanceiro, tudo ocorrendo para melhorar o
plano de atividades e afazeres. Cupido ex-
cepcipnalmente favorecido.

GÊMEOS Dc ül dc inalo
3. 20 de juiilio

Novas perspectivas de sucesso apresen-
tar-se-ão na próxima semana, devendo ir-
.ve preparando, desde já. para o que de bom
possa esperar. Hoje terá chances de rea-
lizar bom negocio Imobiliário.

C Â IN C E R Dc 21 dc innho
a 21 dc julho

Sucesso lotai em tudo que esteja rela-
clonado com a influencia lunar, isto é. o co-
lllcrcio de líquidos, produtos químicos, obie-
tos (le prata, utcncillos domésticos em ü--
rui. Felicidade amorosa.

L E Ã O Dc r: de julho
a 22 de agosto

Unia chance nova no setor de negócios
deverá ser aproveitaria com o máximo Inte-
resse. .Sua disposição dinâmica e decidida
influenciará de modo satisfatório a.s pessoas
que deseje abordar,

Y J R G E Al Dc 2', (le acosto
a 22 de setembro

Prenuncios de alegrias e novidades in-
teressantes no ambiente familiar e no setor
de trabalho. Idéias e sugestões benéficas
poderão ocorrer á sua mente no período da
manhã beneficiando-o.

L í B I, A
Tente eonrení

tivos primordiais
para o sucesso t
possa empregar ti;
ee de observação

De 23 lltll
,'i 22 dt m

ESGORPI ÃÜ
A influencia soiar

meira Casa Astral poden
segunda-feira, no que a
gos, assuntos profissiouai
inonia sentimental.

de M

SAGITÁRIO
Aproveite esta .--egt

decisões importantes
nativos de Capricórnio
ções especiais para o s>
larldade e êxito social.

a 21
: dt tu

de fa

lotei*5,21

íicente ser
critica. En;

jülita pr
oU'fcem a t

Jo, O qiie
Norma R'"
ilico. A v
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ate às -s";
Móes no eu
t mot:vo d
jdciComo s
Mde Noi
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loite q
jnéíníida c
iéílpá° cs
Bique si
jiim prime
MJNórma"Efcrton

Sorrah. Cc
yffltsman.

igell é mui
ue o jovem> dizer cm

;o que a ,
Intercssad;

.j autor que
os.dcnomir
iiaê,.{o mais

íàJJioüc, t
w Segu
Vieire

¦"labcrio.Scargo i
í. A nionti

Bffiarra o.
udos, quani
tmfcns de
dro} resisti,
idas tropas
UíSa visão
séialcio po
Icajirie Mu
Júnior, c
i Rachau e

CAPRICÓRNIO
Dia propicio em <

influencias pessimi tas
coitos e inforlllaçõeí
zer todo o esforço pt
dições reais de sucesso.

Dr 2.' tfc
l*jr

A(HÁ RIO

A colaboração dt
Câncer ou Peixe» pod
gum modo especial
cm relação aos que
dispostos a lhe etiar <

I)f
19 dt In

nos ide José
rjvldatle é a
«rèiii popu
iCODlo vem
[do por Ccs;
!',a-'C0lltent(
HORÁRIO
Iténi foram

sessócs, às
O circo vclt
halproxim

, horas, assi
'íloffabacio.
TO21 hor
a, deverá í
Jlloliia pro

MELHOR <
irilla Pera t
tèm uma gr
imento e ai
de "A Vicl
Joana Mar
ipanato" pr
bastante t
de?sabario.
da, cidade

ificaria se t
estivesse t

lémjrmbrat
res.;Na pr

i haverá uir
pelas ruas

i batedores, 1
_e Baiilia :

!H1 vestida dc
Eoutp de itu
iàr§c-á pi

) gtític.e ba
cipáls rua-- i
BOM PUB1
leguem se t
da chuva quo, todos os t
!, outros ní,

bom publi
l"Màcheth",
Parclalnicnti

P E [ X E S
Uma viagem

negocio do seu p
sultar em benefic
trás pessoas, talv1
o bom não confia

Nillon Ayreb

HORIZONTAIS

— Chamuscar.
— Ofertar.

li — Aviador exiinio.
Herói lendário espanhol.
Poeira.

— Fabricante ou conserta-
dor de remos.

— Paixão.
Qualquer vara flexível.

— Refrear - Reprimir.
V — Pronome pessoal.

Herói de uma lenda es-
candinava.
Nota musical.

8 — Produto apicola.
!) Dispor - Empregar.

VERTICAIS

1 — Cunho - Tipo Imprensa.
-' — Desprovido de,'i — Antes de Cristo.

Cerveja fabricada em
Brunswick.
Rebolo.

— Posto militar.
— Vereador.

Engano - Fraude.
Defunto.
Atmosfera.
Escarnecer.
Titulo do soberano do
Irã.
Porem - Todavia.
Grande poder - Atilo-
ridade.

(i —
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HORIZONTAIS — 1 — Pariformc; A _ Red; f
Ala - Ot; 4 — Ruar - Ripa; 5 — JÍL p "%¦!
Aire; 7 — 01 - Tal - Al: 8 — bt'",í;ir,l: 3 -*,',
VERTICAIS - 1 Pedregoso: 2 - « 
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- Se; 4 — Irar - Éter: 5 — Ic' '„A 

Estada»
7 — Ra - lil - IH; 8 — Opera; 9 -



Segunda-feira, 14 de setembro de 1970 — 2.° caderno DN H

flilion Viana Teatro

HOJE:
ONVALESCENTES
RA A CRÍTICA

ls 21 horas, a peca
ivaiescéhtes", fie Jo-.

.„',. será assistida pc-
Sj-Embora estreada" 

itj propaganda, cn-'bem 
a carreira em S.

0 nue prova a torça
Ta Bcngcll junto ao

•\ premiada atriz
goza c,e muito

eraças principal-
\ suas excelentes
«no cinema, sem clu-
-otivo rie sua popula-

Como sabemos, a in-
\ de Norma pelo tea-
comédia data de 1908,
.brilho» Intensamente
ordclia Brasil'*. No sá-

coito quando a peca
enada cm sessão uni-
lalpão esteve quase lo-
i que significa muito
, primeiro sábado. Ao
Norma estão Lorival

jetton Castro c Re-
irrah Cenário dc Mar-
Irtanan. Para Norma
'1 é muito importante

o jovem José Vicente
fer em seus textos.
que a companhia já

iteressada no novo tex-
[«tor que, como já dis-
jenoniinárse 

¦'Tonton
tais íorte".

TRÉIA
j fora anunciado, on-
noite, estreou "O

ilho Segundo Zcbedeu"
jr Vieira, no circo Ir-
llbcrio. A montagem

cargo do Teatro do
A montagem recebeu
ido Silney Siqueira e
narra os episódios cie

ü, oua"do os homens
.tos de Antonio Con-
o, resistiram ás inves-
js tropas governamen-
na visão nova daquela
! do povo sertanejo.
j de Murilo Alvarcn-
nior, coreografia de
iichati e cenários e fi-
soe José de Anchieta.
idade é a tentativa do
cm popularizar o tea-
:or.'.o vemos o tema es-
iporCcsar Vieira pres-

IRAÜiÒ'
si forem apresentadas
üsões, às 18 e 21 ho-
circo voltará a íuncio-
i próxima sexta-feira,
ns, assim como tam-
o iscado. No domingo,

horas, Quanto à,
delirá assistir ao es-

"s tu próxima semana.
ELHOR CASA
U Pera e Hélio Souto,
íuma grande folha de

tato e ainda a produ-"A Vida Escracharia
!Sa Mertini e Baby
íiato" para pagar, es-
stante tranqüilos cle-
!sábado, rol a melhor

t cidade e isso naría
aia s" o Sáo Peciro
ilivesse quase lotado.
a lembrar que sáo 1.300

Na próxima sexta-
íverá um grande des-
Ias mas rie São Paulo

es, banda de mu-
lia Pera de Iam-

vestida de baiana e He-
ra rie Mio. A comit.i-
Mc-à presente. Será
onde bariabçáo pelas'é- do centro.

PM PUBLICO
se queixou. Ape-

enuva que caiu no sa-
'idos os teatro; — uns

tros menos — tive-
om publico. O TBC,
Kacbeth", teve duas ra-
malmente lotadas. Mo

Norma Bcngcll hoje para
a critica.

Carlos Miranda está cm
"Macbeth

f-RZ^' PARQUE jBIRAPUERAjgg^^3^'
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Ultimo sábado, n peça foi as-
.siôtida por Ruth Eseobar, Ine-
zlta Barroso e outros nomes,
A carreira irá até outubro.

"THÉ BOYS IN
THE BAND"

Ainda não íoi encontrado
o ator para interpretar o per-
sonagem "cowboy" na peça"The boys in the band". Cia-
ro que valores há muitos,
mas o diretor Maurice Va-
nenu quer o tipo mesmo, ou
seja, um rapaz alto, claro,
rem boa pinta. Os interessa-
dos devem comparecer ao Ca-
cilria Besker a partir de ama-
nhã às 19.30 horas. Muita
cento se tem feito presente ao
chamado, mas ainda nâo foi
encontrado o tipo certo"A LONGA NOITE"

Muitos estudantes conipa-
receram no ultimo dia U ao
Studio São Pedro a fim de
assistir "A Longa Noite cle
Cristal" dn Oduvaklo Viana
Filho. A primeira sessão de
sábado foi vendida e a segun-
da entregue normalmente ao
publico. Fernando Torres, um
dos interpretes com quem fa-
Íamos, acha a reação muito
boa. A critica — porque o
teatro é pequeno — não terá
uni dia certo. Cada um po-
dera comparecer quando bem
o desejar.

"O ARQUITETO"
Depois de sábado, não «p

tem mais duvido. A peça "O
Arquiteto e o I nine rado;- da
Assíria" de Arrnbal. renlmcn-
te "pegou" como se diz na
linguagem teatral. Muita
pci.te compareceu a sessão
única que foi oferecida às 111
horas. Os estudantes — to-
dos tem obrigação de ncsistir
— terão descontos especiais
todas as noites, inclusive aos
sábados. O curioso é que um
dos melhores espetáculos que

Eis onde
está
localizado
o Teatro
do Onze

é apresentado em São Pau-
lo teve. eomo diríamos: dire-
çáo quase de equipe. Não
houve ns bolorentas leituras
de mesas, onde o diretor tra-
ça a linha de casa persenu-
i' r.> ao ¦'lenço, e dá ate a in-
flexão. O trabalho começou
no próprio palco em cima do
texto e o diretor. Ivan cle Al-
buquerque, observava a rea-
ção, os achados e ia ou não
aprovando e cle mesmo acres-
contando outras coisas. O
texto foi sendo decorado nos
poucos, com o desenrolar_dos
dias. Os atores encontravam
a inflexão certa e quando a
cena amadurecia era fixada.
Disso resultou um belo espe-
táoulo que não deve ser per-
elido por todos aqueles que
gostam de tpatro.
• BOM PUBLICO

Ruth Eseobar afirmou que
o publico do Rio começa a
prestigiar — e o que 6 impor-
tante, bem — sua primeira
produção carioca que. como
sabemos, é "O Cemitério dos
Automóveis" de Arrabal. A
empresária acaba de adquirir
os direitos de "Men of Ia
Mancha".
© LIVING TEATHER

Ruth Eseobar explicou que
o publico de "O Balcão"
caiu bastante. Agora para
levantar a bilheteria, baixa-
vá ns preços. Enquanto isso,
prepara um espetáculo com o
Living para apresentar em
Pão Paulo, Rio e Bahia,
• OFICINA

Deixou o cartaz ontem no
Teatro Oficina o espetáculo"Dom Juan" de Moliere.
Mas a peça agora numa re-
montagem de. .losó Celso
Martinez Correia — deverá
retornar ao cartaz nos proxi-
mos dias. Mesmo porque a
companhia — se a subven-
ção for aprovada — deverá

' fl

«IO
teatro
u- Aquele Abraço
^ Rf,AA1iPAI° « A. RABBATHBOAS 1)0 RABBATH!«M.oiirahrs - NilZB Ilrione - Yuri'Wa Rocha - Yone . Katia - Janete
TRAS DO NATAL:- M\in„A _ ,,au|t) Job slrIp.teMM,
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reservas e informações:51-3348

32-0263 (casa do espectador)':'
;;'• e 32-4856 íprogran)i ¦' '

Rua Albuquerque Uns, 171
Diariamente 21 horas — Sábado 20 e 22,

horas — Domingo 18 e 21 horas

riúnri e^petacülb diferente

c PAULO
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De 3.a a Sab.

, 21,15 li
Pom. 17,15 h.

DE A.C. CARVALHO

TEATRO OLÍMPIA
R.RUI BARBOSA, 266
R TEL! ,33-5322 .¦„

'3a
Ifi h

WUU AKAP
'2'«^C--~ 

^. 
2. horas - -

, NOVO TBC
o 21 horas

rt c

mf • ,M""** R3mr
¦'¦¦ A^lnK

m9i

Quiriiio da Silva

'¦*¦"'—¦ ¦'¦" ¦¦ ¦¦ ' ¦¦¦''« ¦¦.¦»¦¦¦ ¦>—,¦¦. ——.,¦,— mmmm

Molas de Âríe
CULTURAS

Com a Invasão do.s soldadores de su-
cata, dobradores de folhas de alumínio,
entortadores de arame e outras '•inven-
ções", a escultura propriamente dita quase
havia desaparecido. Agora, aos poucos, sur-
ge um ou outro escultor. Sim, porque cs-
cultura é antes de tudo forma, c e.sta não
sendo feita com aquela, deixa de ser es-
cultura.

O escultor Lélio Cnluecini, que vive
e moureja na cidade dc Campinas, está
modelando um retrato da poetisa o pintora
Lília A. Pereira da Silva, que admira as
esculturas de Lélio, o vencedor do prêmio
no "Monumento ao Expedicionário" e,
lambem, autor do "Monumento dos Andra-
das" naquela mesma cidade.

Lilia visitando a redação de.sta folha
a fim de participar a sua exposição de pin-
tura e desenho que será realizada cm breve,
na "Azulão Galeria", à Rua Fernando do
Albuquerque, 28, declarou também, a sua
admiração pela escultura de Lélio, assim:"...0 artista realizou cinco exposi-
çõeg individuais e um sem-número de

mostras coletivas, tendo ganho todos os
prêmios dos Salões Paulistas. Disse-mo
que há três grandes grandes belezas no
Universo: o cavalo, a mulher, a gazeta. O
primeiro, pelo símbolo da força: a segunda,
pela própria vida que cria e alenta e, a
gazeta, pela elegância. E prosseguiu di-
zendo que. na totalidade dc seu trabalho,
não sabe fugir do figurativo, bem como
que a insatisfação é o prosseguimento da
própria arte.

Continuei notando seus trabalhos, en-
Ire os quais "O Anjo", "A Música", "Ma-

rialena", -O Caminho do Céu", "São
Francisco", "O Muro". "Caim", "A Fuga
para o Egito" c o seu "Monumento às
Mães", que obteve o li.o lugar. E vendo os
retratos de suas obras, entre as quais a
sua última, vendida na Austrália". Ao dei-
xar o ateliê do notável escultor, aflora-
ram-me a.s palavras de D. Smith: "A riifi-
culdade é que, cada vez que faço uma cs-
cultura, ela produz dez outras e o tempo
é curto demais para íazè-las todas".

O clichê reproduz um
rins trabalhos dc I.ólio,
intitulado "Anunciação".

cumprir o contrato com a
Comissão Estadual de Tea-tro,

FERNANDA
MONTENEGRO

Para prestigiar a estreia
de "A Longu Noite de Cris-
tal", esteve cm São Paulo
a atriz Fernanda Montene-
gro. No momento ela ensaia
ao lado de Sadi Cabral a
peça "Dias Felizes" de
Becket para apresentar no
Maison de France. Ela p
Fernando Torres acabam d,?
ganhar o sorteio realizado na
Divisão de Teatro da Gua-
nabara e assim conquista-
ram o direito do arrenda-
mento do Teatro Glaucio
Gill no primeiro quadrimes-
tro de 1971. Será — para
inaugurar a temporada ca-
rioca — encenada a peot"Um dia na Morte rle Joe
Egg" de Peter Nichols já
vista em São Paulo com Ny-
dia Licia.

"HAIR"
Completamente modifica-

do o elenco de "Halr" nn
Rio. A maioria dos atores já
etão circulando por São
Paulo. Como m"o pergunta-
mos, não sabemos quo] a si-
tuação de cada um, se in-
gressarão ou não na versão
ranoca rie "Halr", Ademar
Guerra começará em breve
r selecionar o novo elenco.

TEMPORADA
Dercy Gonçalves, que con-

tinua bem nn Olimpiá, per-
manecerá somente até fins
de outubro, para poder dar
lugar à nova versão do mi-
linnario musical.

C, A.
Penteado Efemérides

14 ile setembro

COUTO DF. MAGALHÃES

Ultimo presidente monárquico
rio Estado rio São Paulo que .'» IR
rie novembro de 1SS!) entreitmi o
cargo aos republicanos, nasceu
,To-ò José Visirn Couto rie Maga-
Ihfics na cidade dc Diamantina a
1 de novembro rie 1S!17 e morreu
nn ciclnde rio Rio dc Janeiro n li
rio setembro rie 1R:,8. Bacharel
pela Facilidade de Direito de
Sno Paulo, lutou na Guerra rio
Paraguai, recebendo condecora-
çõcí pnr sua bravura. Possuidor
do invulgar cultura, falava corcn-
temente as linguas francesa, in-
fílesa, italiana, alemã, espanhola»
tupi, além de.vários dinlcins In-

digenas» De seu esíiln literário
escreveu o conde Afonso Celso:
— "é vibrante, correto, claro, pi-
toresco, abundante em fatos, fem
cessar atraente e instrutivo".
Publicou "O Selvagem", "Um
episódio da Historia Pátria",
"Dezoito milhas rio interior do
Brasil", "Ensaio rie Antropologia'',
"Curso rio gramática tupi" e"Anchieta".

1 7fiQ ^m Berlim nasce o fa-
llyü moso naturalista Ale-

— xandre de Humboldt,
falecido a G rie maio de 1851). Al-
plnista, escalou o monte Chtmbo-
razo da altura de 5.810 metros,

1 Q C 1 Morre em Nova Iorquo
100 i o romancista James Fe-

nimore Cooper, nascido
nn Nova Jerscy a in rie setembro
rie I7SI). Foi um dos novelistas
mais lidos cm seu pais.

1352
Janeiro.

Inauguração da Socieda-
do Portuguesa de Beno-
ficerxia do Ilio do

IQfil Em.Buffa
loVl ,in william Mac Klnlcy,

presidente tios Estados
Unidos. Instituiu em scu governo
o padr&o ouro.

1017 Criado o brasüo rio
iull município de São Pau-

In com a divisa "Non
Ducnr, Duco" no vernáculo
-- "não sou conduzido, con-
riuzo."
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MARIA BETHANIAí f
, ITAliQ ROSSfW

v ,,, TERRA JRIOi 
¦;

: BIBI^FERR€lR4^j
AV. PAULISTA, 9.pb»»394;'

TELS: 287-0881 .i32-0263;

Diar. 21 h.» Sab., 20 e 22 h. Dom. 20 li.,
Est. 50'ó (Exc. aos sábados)

OLAVO NUNES apresenta

De CARLOS IAPKLICK
JJircião: I.LIS CARLOS AKUTIN

NERI VÍTOR
Uswnldp Alireu - Frnncista Burr.a - I.co Stliigucm
- Eril linrceiiis - Oswaldo de Oliveira - Francisco

Tasslaiio - Carlos Cosia - Wagner Homem,

TEATRO ALBERTO DrÁYERSÂ
RUA STA. IFIGÊNIA, 72 CTunto à Igreja) —

FONE: 32-6932
HORÁRIO -- Torça a sexta 21 hora- —
Sabndo 20 o 22,30 h — Domingo 18 e 21 h
Censura 18 anos Estudantes 50%

Neusa P.
Coelho Rádio e TV

"fls Bruxas" uma novela
muito importante

As novelas são uma boa distração para o publico. Há
para todos os gostos. Algumas muito bom escritas, com textos
nue acrescentam alguma coisa à cultura do publico. E' um
do.s milagres e grande serviço que a teve, moderno meio do
comunicação o informação, presta à cultura.

Mas a novela veio também pnra mostrar a excelência, o
talento e a qualidade do ator brasileiro. Um exemplo fri-
sante de novela que começou friamente — o texto era dificil
— e acabou conquistando o publico pela sua historia exci-
tante, misteriosa, diferente e também pela atuação soberba
do seu elenco."As Bruxas" começou mal. A n ,velista que é Ivan! Ri-
beiro vecebeu o tema; psicanálise, um assunto dificil que o
telespectador custou a aceitar. O elenco fabuloso mais atra-
palhou do que ajudou, nos primeiros capítulos ria estória.

A assessoria técnica coube a uma conhecida psicóloga ca-
rioca, Vera Hussoman. E a novela foi acontecendo: Ivâ Mes-
quita num papel dificil com uma atuação riigna rie um prêmio;
Oriete Lara soberba numa mulher frustrada; Walter Forster
com a melhor apresentação de sua carreira, faz um Guilhcrmn
vivo que comunica, que lembra gente que a gente conhece.
Débora Duarte e Tony Ramos em desempenhos formidáveis.
Walmor Chagas, Maria Delia Costa, Nalhalia Timbcrg, Carlos
Zara, Joana Fomm e o maestro cle toda a trama Cláudio Cor-
reia e Castro. Lima Duarte com o seu grande talento, Marilii
Martinelli. Haroldo Bota. José aPrlsl, Patrícia Mayo, Lelia
Abramo, Kate Hansen. Maria Isabel rie Lisandra vivendo a
vitima inocente e um romance com Denis Carvalho.

A estória atinge um clímax que prende a gente na pol-
trona do inicio ao fim do capitulo. "As Bruxas" domina n
horário em todo o Interior. Basta ler as cartas que recebe-
mos, o interesse despertado em cidades como Bebedouro, Ca-
tanduva, Ituverava e tantas outras. E são tantas as pessoas
que telefonam, que escrevem querendo saber com quem está
a carta — em torno ria qual gira toda a estória.

"As Bruxas" é novela para ficar muito tempo em cartaz.
Estória rie Ivani Ribeiro, direção rie Carlos Zara e a interpre-
tação rio mais famoso grupo de atores do teatro e televisão
brasileiros.

Programação
líiLl^AJL

11,30 Redaçã» Ksporics
12,110 Edição Extra
12,15 Educativa
Kl.on Horário rnlitico
11.00 Balanço da Tarde

Nino, o Ilallanlnhn
15.00 Guerra Sombra A;

Fresca
lfi.no Katty
lfi.30 Sessão Rataplã -

rida Maluca
17.00 I I.ove Lucv
17,30 .Meus Três Filhos

Encerramento —
lanço da Tarde

CANAL 2
18,;i(l Aula de Alemão
10.00 Curso de Madureza
10.20 Curso de Madureza
10,30 Rede Nacional da In-

dependência
20,00 A História do Dese-

nho Animado

Cor

Ua-

CANAL 5
11.30 Zaslrasinho
12,00 Ultranotlclas
12.30 Pigmalião 70
1300 Desenhos e Filmes
17,45 O Príncipe e o Dinos

sauro
18.15 O Zorro
19,00 Pigmalião 70

CANAL 7

11.30 Abertura
11.25 Seriado
12,00 Cine Tigrinho
15,00 Sessão das Três
III40 Discos Voadores
16,50 Mappin Movietone
17,00 Daniel Bnone
18.00 Rin-Tin-Tin
18,30 Tilim

18.0(1
18,10
18,50
10.15¦!n.nn
20,30
21,10
2,15

2. ir,
23,25
00,40
oo, to
00.50

20.30
20,55
21,00
22.00
22,20
22.40

19,30

20.00
20,40

22.40
00,15

18.50
10.00
19,15

19,30

20.30
22,20

Wyatt Earp
Conf, de 1'enelope
Simplesmente Matia
Ultra Noticias
A Gordinha
Show Sem Limite
As Bruxas

Poltrona I — l.a Parte
— -Aventura"

Horário Político
Poltrona 4 -- 2.a
Diária de SP, nn TV
Diário do S. Taulo
na TV.
James iVcst

parle

Música Brasileira
A Moça do Tempo
Juriri
Curso rie Madureza
Curso de Madureza
Os Grandes temas do
Esporte

Rede Nacional da In-
dependência
Irmãos Coragem
Faça Humor, Não Fa-
ca a Guerra
Sessão rins Dez
Sessão da Mcia-Noite

Mappin Movietone
Os Três Patetas
A.s Pupilas do Senhor
Reitor
Rê<le Nacional da In-
dependência
Dia D...
Mappin Movietone

CANAL 9
12.00 Carrossel dos Bairros
12,00 Comedia
13,00 Mulher 70
13,30 Seriados
18,30 Adélia e suas Trapa-

Ihadas
18,50 Rede com a TV Edu-

cativa

CANAL 13
12.00 Passatempo
12,30 Titulares da Noticia
13,30 O Ultimo rios Moicanos
14,00 Xênia e Você
15,30 Comandante Apoio
17,30 A Jovem Centenária
18.00 Daktari
18,30 As Valentonaa

19.30 Rede Nacional da Iiv
dependência

20.30 Jornal
21.00 Mannix
22.00 Humorismo
23.00 Mavcrick
24,00 Os Corruptos
01,00 Pânico

19,00 Agente 8(5
19.30 Rede Nacional da In

dependência
20.40 Titulares da Noticia
23.00 No Campo rio Treza
00.30 Titulares da Noticia
01,00 Hong-Kong

Programação sujeita a alteração, por parte d
emissoras, sem aviso prévio

as

Depois de Duke Ellinglon. Oscar Peters*on,
Earl Hines, Play Bach Trio e Erroll Garner,

KAMONDINI apresenta' — 1 SARAI

i A maior vocalista do jazz1 e «eu famoso trio .I.D. AB-
: ney — JIMMY COBB —
; GENE PERLA
j DIAS 14- 15 e 16

HOJE - preço especial p| estudantes

TUCA
Teatro da Universidade Católica

niM "-sme ,<•-••»¦<• 1.024 — Fone: 05-5152 e :a-0MJ
i rome- s SHELL e "INTERVALO"

1®L PREFEITURA
! S1 DO MUNICÍPIO
K3K oe são paulo
SECRETARIA T)M EDUCAÇÃO

E CULTURA
DEPARTAMENTO

DU CULTURA

TEATRO PAULO EIRÓ
Av. Adolfo Pinheiro, 765

apresento em colaboração com
a So:-;cdpc'e Pró-A,te

rio São Paulo

ARTE NOS BAIRROS
SETEMBRO

Dia 17 — Quinta-feira às 20,30 h:
Recital rio pianista:

PIETRO MARANCA

Dia 27 — Quinta-feira às 20.30 h:
CORAI, ARS NOVA —

Reg. C. A. FONSECA

Ingressos na bilheteria do Tendo
Taulo Eiró c do Municipal. Informa-

ções pelos telefones:
61-9335/(11-2915 e 34-4314.

IDENTÍFIQÜE-SE

ESPETÁCULO DO ANO

j¦'i çoes pelos telefones:-,] 61-9335/(11-2915 e 34-4344. |

de CARLOS IAFV.UCk
direção; LJIS CARLOS ARUTIN

TEATRO ALBERTO D'ÀVER5Á
RUA SANTA IFIGÊNIA, 72

'.Imito à Icrcial
FONE 32-6932

HORÁRIO — Terça a Sexta: 21 horas —
Sábado 20 e 22.30 h. — Domingo 18 o 21 h.
Censura 13 ano:, Estudantes 5U%

fWÍ PREFEITURA
DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
F. CULTURA

CULTURAlDEPARTAMENTO

DISCOTECA PUBLICA MUNICITAL
AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA¦FRANCISCO PATI"

Segunda-feira, II de setembro de 1970
Rua Catno. Cll

— As 21 horas
RECITAL DF. CANTO E PIANO

LUDIA BARONE — pianista
DA.NTE PEIUNI — barítono

PRO G R A M
l.a PAUTE

LUDIA BARONE — pianista
L. V. Bccthovcn — Snnnta op. 27 n.o 2

IAn Luar,
C. Debussy — La Filio a,íx Cheveilx rie Lio
C. Debussy — Jardins sons ia Fluis
F. Cliopin — Estudo op. 10
F. Cliopin — Scherzo em si bcmol op. 3'

n.o 2.
2.1 PARTE

DANTE PERINI — barítono
LUDIA BARONE — ao piano

F. Schllbcrt — Cilnia Gentil
A. Caldara — Scblion, Crudcle
R. Schumann — J'ai Pardonné
L. Ellmerlch — Trova Brasileira
L. Fernandcz — Dentro ria Noite
Anônimo — Hei de Amar-te até Morrer
V. Lobos — Redondilha
F. Mlgnone — El Clavellto en tus Lindos
Cabellos.

ENTEADA FRANCA
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J2 DN — 2.° caderno — Segunda-, eira, 74 de setembro de 1970

CINEMA
Renato Petri

CRÍTICA

Quem falou que o
crime nâo compensa?

Se "Louco Desejo" (Regina e Park) nao fosse ura
filme "cWsse A" ninçuém tomaria conhccimínto. Por-
«te de fato, é um filme bem ordinário. A historia?
Sobejamente' conhecida, mil vezes repe eco: uma^ttD-

va milionária envolve-se com elementos incr enodoa
na sua herança. Entro outras, lembra demais Com

Maldade na Aimrtf, filme de AIdrieh com elly )a-

vis I- para realizar esse espetáculo gratuito, o cure-
tor Umbôrto tenzi (?) misturou bastante sexo (gres-
eraEe 

"di.a-sc) 
com todos os truques, usadosi,e

superabusados, de Hitchcock. Sem exagero, o flta» é

ima obra-prima do grotesco: ai manuilagem que o w
oi, a recebeu para expressar 0 seu soframano -

nas um exemplo. No elenco, Carrol Baker, vestmdo
-baby doll" (o seu símbolo), procura mostrar «in a-
.uns momentos, que foi ou poderia ler saio arai boa

atriz -lá tou Castel é simplesmente aMtoçancatura.
o óue lhe dá o direito de ser chamado, solenemente.
do ator estereotipado. Quanto a Colette Doscombcs, c

um bagulho como atriz, como personagem .f também
como mulher. Cabe-lhes muito bem essa historiem
mio ninguém presta o que todos acabam mal. E uma
variação daquele discutível conceito de que o crime
não compensa - Umbcrto Lcnzi que o diga! Enj->n«o
à nulidadr, salva-se a cena em que o advogado passa
e recibo" no cadáver: ele consuma fisicanwnte o cri-
me. Enfim, '-Louco IH-scjo'' é tim filme quo nao as-
susta, não divcrle e não instrui ninguém.

A lúcida desesperança

Eis a atunl sensação (le Paris. Trata-se de "Uma Paixão",
ultima realização de Ingmar Bergman, E' o seu primeiro filme
a cores e os Interpretes são hiv Ullmann, Bihi Andersson, Mux
Vou Sydow e Erlnnd Josephson. A exemplo de seus filmes an-
íeriores, a ação so passa na pequena ilha de Paro, no BalUco,
onde Bcrgniiin viva há alguns anos. E' um drama vivido por
quatro personagens, A critica parisiense recebeu o filme como
uma nova obra-prima. Hobcrt Chazal, critico do "France Solr",
assim se manifestou: "Costuma-se dizer, sem razão, que os ul-
tlmos são sempre os melhores. No caso de Íngmar Bergman,
porem, esse conceito e verdadeiro. De "O Silencio" ã "Persona",
de "A Hora do Lobo" ã "Vergonha", houve sempre ura pro-
gresso. Simplesmente porque cada filmo vai mais longe na per-
feição e no desespero. E' o que se poderia chamar de iv desespe-
rança lúcida. Alem disso, "Uma Paixão" ultrapassa os demais
pela habilidosa construção e pela escolha dos personagens, que
não são mal; de exceção e sim mais exemplares".

BIOGRAFIA

Tippi Hedren
Tippi Hedren, atriz americana de origem sueca,

nasceu cm Laiayetle, Minnesota, em 19 de janeiro delfl.iã, Nome verdadeiro; Nathalie Hedren. "Tippi" éum derivativo de "tpsa", que, em sueco quer dizercarinhosamente "menininha". Tor razões de saúde,'seu pai transfere-se para a Califórnia c Tippi estudano 1'asadcna City CoIIcge, Sendo bastante fologenlca,torna-se modelo profissional. Chama a atenção dos
produtores oinematograficos: "Recebi muitas ofertas
para testes, mas achava que não linha jeito para acoisa". No entanto, quando fez um comercial para atelevisão, foi vista por Alfred Hitchcock que não lie-sitou cm contratá-la. Ele procurava uma substituta
para Grace Kelly. E' a atriz protagonista de "Os Pas-saros". Como se vê, Tippi iniciou a sua carreira em
Hollywood cora muita responsabilidade. A menina Me-laiuc C.rilfith, 12 anos, 6 o fruto de seu primeiro ca-samento, do qual Tippi prefere não falar: "Não gostode recordar os erros do passado". Tippi Hedren está
casada com Nocl Marschall desde lflIM. Principais f il -
mes: "Os Pássaros" e "Marnie", de Alfred Hilchcocít c"A Condessa de Hong Komr", de Charles chaplin. Na
foto, a atriz quando desembarcava em Orly, de um
Bolng da Air France, proveniente de Los Angeles.

CAIR DO CAVALO PAPi SUBIR HA VIDA
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MEXIDO Via Air France — Para trabalhar no filme "O Soldado Azul",

d- Ralph Nelson, a atriz Candice Bergen teve que aprender equiraçao na ta-

mosa escola mexicana de San Miguel de Allenda. Na primeira au a como

se vé nas fotos, ela enfrentou sério problemas.. . e tombos Candice, Z4

anos de ascendência sueca, ingressou há pouco no mundo do cinema.
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tes, foi reporrer-fotografica. Uma ceie

valeu a expulsão da África do Sul. N

marografica, Candice Bergen já é can

te pelo seu trabalho em "O Soldado A

Encontros Internacionais de Cinema em

bre reportagem sobre o "apariri

ão obstante a sua breve carrei-i.
didata ao "Oscar de 1970: ç
zul". O filme também partir.

Sorrento.

Â IlEÂ DOS PAQUGRAS
Divertidissima comédia à bordo de

um dos luxuosos navios do Loide Brasi-
leiro. Filmado, em cores, nas mais be-
Ias praias do litoral brasileiro. No elcn-
co: Dedé Santana, Dino Santana, Rena-
ro Aragão, Carlos Buka e mais quatro
lindos modelos: Sucly, Tusca, Giovana
e Gracinda. Direção de Fauze Mansttr.
Breve.

^HPPs

KILLER

A ARTE DE AMAR-- BEM
Produção nacional em três episódios: "A Garçoniere de Meu Mari-

do", com John Herbert, íris Bruzzi e Walter Forster:/'A Inconvenien-
cia de ser Esposa", com Eva Wilma, Raul Cortez e Luisa de Franco; e
"A Honestidade de Mentir", com Otclo Zeloni, Consuelo Leandro e li-
nio Marcos. Dirigido por Fernando de Barros, baseado na -.Trilogia (lo
Herói Grotesco", de Silveira Sampaio. Colorido. Estreia, hoje, nos ei-
irés-íèkaiiga, Âstor e grande circuito. _____

Faroeste italiano, focafo
capitão "ianque" que assume i
dade de Killer Kid, um pòjhdolciro que está na prisão. A;>
êle conseguirá desbaratai- umàf
de traficantes de armas. Corai
Stcffen, Fernando SanchoeLá'
Direção de L. Savona, em cora
gunda semana no cine Arcafe
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falirá

\ historia de unia mu-
ver autenticamente, li-

sicõm e dos preconceitos.
(( de d"» «ovo, revolucionário,

gne do cínema-sexy. Um filme

lio uns profundamente humano,

canadense, dirigida por Dc-
(um Danicllr Ouiniet,

i i„ e Mirhel Pajé. Em cores,

ita-fcira, no cine Augustus.

riiii:-'
¦ que O'11

11(10Ríronx

0 maldito dia k !©g©
"O MALDITO DIA DE FOGO" —
"Western" italiano nos mesmos mol-
des de "O Dólar Furado'-1, o maior su-
cesso no gênero. Esse fato credencia,
sobremaneira, o filme "O Maldito I)i;t
de Fogo", Dirigido por Paolo Bian-
chini e interpretado por John Irclaud,
Robert Wonds, Claude Lange e Evc-
lyn Stewart. Colorido. A partir de
lio:e. no cine Art Palácio c grande cir-
ruilo.

ImiTii im i'i. fogo -
'—chini.

m movimentadlssiroo
> ilali ne. Sensaclo-
|bj o duelo.- nn filmes' 

je lances divertidos.
John Ireland, Robert
e Claude Lange. Colori-

CADES
Ul KIIl - Direção de L.
¦i Faroeste Italiano, tora-
!)'um capttfio Ianque que'¦t 

i Identidade de Killer
m perlfoso bandoleiro.
nihonv Steffen- Fornan-

lotto, Lis Barrei t e Ken
. Celer:-:'.

GUSTUS
£.\ _ Direção rie

I Curtis. Retorna um
nndes sucessos da deca-

Na ocasi&o, o filme
si diversos "Oscars". Com

Scrgmtm, Humphrcy
Í Conrad Veltlt, Peter
,Paul HcílHed e Ciando

ISTOL
H - Diretin de r..:''ert

, Um paralelo entre 05
1 cirurgiões c a carnlfi-

;i:t t a guerra Conouis-
.Mu de Ouro no ultimo
ai d» Carmes Com Elliot

Donald Suthcrland e
Üíítit. Colorido.

,AS ARTES
rORTINARI: SATVRl-

. Dltcçío tle Federlco
Um jiar.ilelo entre a

decadente e o mundo
Não pode deixar

r visto, Com I.ucla Bo-
Hlgáll Noel. Colorido.

fr lll'. AMAI!... BEM —
) de Fernando dp Barros.
;so i>r,cifi!j;!l em três epi-

Cnni 1-y.i Wilma. W.il-
orsíer, Zcloní e ou) ros.

JNI
AJJENTf) in: 111 n;,\i-

- Direção ae Sam Wana-
Aventura, su.ipen.se e

;ij r.o ambiente, da guer-
i. Se passa cm Londres,

Atenas e na ilha de
Com Gorge Peppard,

Collír.3 e Judy Geeson.

íào, gazeta
¦ouro

1 Envolve:
I tralisrao

clon;
Od.

I. GLORIA 111 1 m CA-
1 clt Alberto

aduzido pelo
Com Milton

Lara, Aiinik
D:ta Corte Real. Flávio
o e Wilson Orey.

AL
CAND.M.OSAS - Dlre-
Miguel Borges, Um ra-

ntia na loteria, vai bus-
ma namorada no lute-
comova 3 esbanjar o

Com Ollvi.1 Pineschl,
Enson Silva,ICand ido.

. Clea Moraes e Roberto

COPAN
(107 A SERVIÇO SECRETO DR
SLA MAJESTADE — Direção
de Pelcr HuiH. A mais recente
aventura do famoso agente se-
creio britânico. O ator George
Lnzcnby é o novo James Bond.
Com Gabriele Ferzetti, Diana
Ricit e Telly Savallas. Colorido.

COMODORO
PATTON - REBELDE Oti HE-
KOI — Direçfto de Pranklln .1.
Schnafelr. A historia do leu-
etário general Pntton. As suas
façanhas, durante s\ Segunda
Guerra, sao famosas. Mas suas
gafes são lembradas ató hoje.
Com George Scott e Karl Mal-
deu. Colorido.

GAZETINHA
O SEGREDO DE SANTA VI-
TORTA — Direção de Stanley
Kramer. Na Itália, durante a
guerra, um destacamento na-
zista resolve confiscar 1 milhão
de garrafas rie vinho. Com
Anua Macnani. Anihony Quino
c Virna lAsi. Colorido.

IPIRANGA, ASTOR
E METRÓPOLE

A ARTE 111, AMAI!.. BÉM —
Direção de Fernando dc Barros.
Divertida comedia do cinema
nacional. Em três episódios, o
.filme mostra como é que se de-
ve amar. Com Raul Cortez,
Consuelo Leandro, Plínio Marcos
p outros. Colorido.

METRO
O HOMEM DO BUICK — Dl-
reção de Gilles Grangier. Após
um periodo tle lnatlvidadc, vol-
ta o grande cômico francos"montado mim Bulck". Com
esse carro, ele conquista uma
belíssima "coroa". Com ler-
nandel e Danielle Dairieux.
Colorido,

MARABÁ E I.UMIÈRE
BANDOLEIROS VIOLENTOS
EM I-LHIA — D'reção de An-
thony Ascoll. Dois pistoleiros
r'\n contratados para limpar
nina pequena cidade, onde im-
perava violência e desordem.
Com George Hilton, Walter Bar-
nes e Loni von Friedel, Colo-
rido.

MARROCOS
A QUEDA DOS GIGANTES —
Produção Italiana. Durante a
Segunda Guerra Mundial, os
aliados convocara fieis capitães
para mtssõese scretas na Ale-
manha; A cada um deles, ca-
!>•> uma missfio. Com Jack
Palnncc e John Gramack. Co-
lorldo.

MAJESTIC
E RIO BRANCO

AEROPORTO — Direção rie
George Seaton. Passa-se no
aeroporto internacional de Lin-
coln em meio a terríveis tem-
pestodes d,- oeve. Baseado no
livro de Arlbur Ilallcy. Com
Burt Lancaster, Dean Martins,
Jean Sob- -s e JacquePno Bis-
set. Colorido.

OLIDO
JOGO DE PAIXÕES — Direção
de George Seaton. Em Los
Vegas, uma corlsla se apriixo-
na por um pianista de "nlght
club" de segunda categoria. O
diretor 6 o mesmo de "Um Lu-
gar ao Sol". Com Elizabelh
Taylor e Warren Beathy, Co-

PAISSANDU E PAULISTA
O FANTASMA DO BARBA
NEGRA — Produção de Walt.
Disney. Sátira ao lendário per-
sonngem. O incrível pirata ago-
ra modernizado. O seu negocio
<* na torra e náo no mar. Com
Peter Ustinov, Dean Joucs c
Suzanne Pleshetle. Colorido.
PREMIER

MESTRE NA ARTE DO AMOU
Direção de Rob Houwcr. Mali-

ciosa comedia de amor produ-
zida por alemães. A historia do
um rapa/, que se vê obrigado
a contrair matrimônio. Com
l-Iarald Lolpnilz, üybillo Moar,
Renote iloland o Marianne
Wichmann. Colorido.

RfO E PIGALLE
BOB & CAROL & TED ft ALI-
CE — Direção de Paul Ma/ur: -
kl. Um casal prá frente, outro
quadradão, A troca de casais
colocará as coisas em ordem?
Com Robert Culp, Nalhalie
Wood, Elliot. Goiild e Dyan Can-
non. Colorido

REPUBLICA
OS CRUÉIS — Direção de Sir-
gio Cor) ucci. Faroeste Itália-
no Interpretado pela brasileira
Norma Bengel. O filme ó do
gênero épico, mostrando os
homens rudes que desbravaram
O oeste. Cóm .loseph Colen e
Jullen Maleos. Colorido.

REGINA
O LOUCO DESEJO — Direçüo
de Umberto Lenul. Enouanto
uma viuva milionária descan-
sn. o seu advogado fa?. lodo
para que ela não receba a he-
rança. Com Lou Castel 'de
"Obrigado. Tio"), Carrol Ba-
ker e Colette Dcsconbes, Co-
Jorido.
SCALA

O SUPER-CERERRO — Direção
de Gerard Oury. Engraçadissi-
ma comedia em torno de ura au-
dacio.-o assalto, Para se ler
uma idéia, os ladrões escondem o
dinheiro dentro da estatua da li-
berdnde. Com Belmondo, Bour-
vil, Niven e Eli Wallach, Co-
lorido.

PAULISTANO
1?I DIA EM DUAS VIDAS —
Produção norte-americana, Co-
média em torno de uin homem
descontente com o seu primei-
10 casamento. A música t- de
Burt Bacharah (Bulch Cassldy).
Com Jack Lrmmon, Calherino
Deneuvo o Peter Lawford. Co-
lorido.
WINDSOR

CAMINHANDO SOB A CHUVA
DA PRIMAVERA — Direção de
Guy Green. Os problemas do
uma mulher que se casou com
um homem de formação e ori-
gem diferentes. Com Ingrid
Bergman, Anihony Qulnn, Fritz
Weaver, Katherino Crawford o
Tom Fieldlng. Colorido.

SHHH0JE C
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BAIRROS
A11AETR — R. Garibaldi.

Garcia — "Dois contra
o Oeste" — livro — às
1S.45 c 21 horas.

Ai.ADIM - av Celso
cia — "Carla ao Krein-
lin" — "Duelo de pai-
XÕM" _ is a. — 13,30,
17 30 e 21.M horas.

ANCHIETA - Rua Silva
Bueno — "O filho de
El Cid" — "Meu nome
,, p;.C05" — 10 a. —
desde 14 h.

APARECIDA — Av. Jaea-
nã. Oã - "A qundrl-
lha do karatè" — "Tar-
zaii contra o mundo" —
livre — as ÍO.IIO horas.

ASTOK - Av Pajlu.m,
2,073 - F'v'c ' ' i'-17

"Êle e as Ires novl-
ças" — livre — desde
II horas.

ASTItO -- Av. Cupeeé.
1.92ã — "Cemitério sem
cruzes" — "O homem
de Toledo" — às 18,30
horas.

A: w.UNAS — Fraca Fe-
dre Damlão" — "Carla
ao Kremlin" — "Mulher
pré-histórica1' - 18 a.

ás 13.30. 17.30 e 21,30
horas.

BELAS ARTES — Av.
Paulista, 91 — Fone:
232-21Ü4 — Sala Porli-
YiQf\ __ "Satyrlcoh de
Fellinl" — 18 a. — ás
14.30, 17. 10.no e 22 h.
.Sala Villa Lobos — SF,
às 13.30. 15.40. 17.50. 20
e 22.10 h.

IIIARItlTZ -- "Slogan" -
color, — IR a. — a par-
tir das 14 li.

BOREAL - Largo S. Joio
rsaüsta, 4 — "Dias de
ira" — 18 anos.

BRAS1LAND1A - Roa Pa-
rapuá, 1109 - "Os Mpn-
keei eslão soltos" — "O

nde massacre'* — 11-
desde 19 h.

RltlSTOI. - Av. Paulista.
20G4 - Fone: 288-1788
M.A.S.H. - IR anos
às 13:30 15:40/17:50 20 e
22:10 horas.

BRUNI DUAS — Av. C-l-
n Garcia. r>00 — "Jul-

cimento de um traidor"

CINELANDIA

grau

8
15.30.
horas

IIIIUNI
— Av

_ án 13.20,
17.10, 19,50 e 22

mmmmt "aventura 1
c/ Clark Gable

pKBfSSEillL. -tltlW-wyueesiaempolando a cidade^ Hoje, as ZZ:15 horas
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SANTO AMARO
Santo Amaro, 7G4

"julgamento de um
traidor" - 18 a. — às
13 30, 15.30, 17,40, 19,30
c 22 horas.

Ill-I NI VILA NOVA —
Av Santo Amaro. 794 —
"Julgamento de u ro
traidor" — 18 a. — às
13,20, 15.30, 17.40, 19,50
e 22 horas.

CAHOCLO P- Joanuim
Marra, 1598 — "O hnm-
hi" _ "Os propriado-
res Spartados" — des-
de 14 horas.

CANDELÁRIA — Avenida
Cullherme Cntchini —
"Dlo. como ti amo" —
"Dois Ringos no Texas"

livre - às 14 e 18.30
horas. iTcrça-feira c,es-
de 19,30 horas).

CAPRI — Rua Domingos
de Moral-, 343 - "San-
dnkan contra o leopardo
prelo" — 14 a. — co-
lor. — a partir das 14 h.

C \UH \0 - Av Conselhci-
ro Carrão, 1741 — Fone:
295-3003 — "Um qillxo-

te sem mascara""Rifles dn desforra" —
livre - às 19,30 horas.

CENTENÁRIO - Avenida
Guilherme Cotchlng, 955
273-0014 — "Um coll pa-
ra o filho do Demônio"

Amanhã o ultimo dia
11 a. — 18 hs.

CENT;;r — Rua tguatrrr.;.
i.iro _ F0n«: :;3''-l33n

"Mestre na nr'.e do
amor" — 18 a. — desde
11 horas,

Cl'NTEI! - LAPA — Rua
Gualcurus. 1.405 — Foii"-
200-4233 — "7 vezes 7"

14 a. — desde 14 h.
flNEMAR — Av. Adolfo

Pinheiros, 204 - fone:
61-2223 — "Os cruéis""Adeus gringo" — 18 a.

às 14,30 e 21,30 h.
CI.LMAX - Rua Espirito

Santo. 330 - Telefone
278-0014 — "A morte
ronda a colina" — IS
a. — às 18, 20 a 'Jl h.

CLIPPER — Av. Santa
Maria. 2618 — "Glória e
lágrimas de um cômico"

"Devagar, não roria"
livre — desde 14 h.

COLISEU - Av, Luiz SM-
matis, 1.9G7 — "A bata-
lha do deserto" — IS a.

às 20 e 22 horas.
COSMOS 70 — Rua Au-

gusla, 902 — "O homem
que veio de longe" —
1G a. — desde 14 h.

Pele Linda! Use
CRAVOSAH

.;-E jrtina-Higjfffeví;
manchai, ortiaçiff» ,
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IM VINDAJUS rtRMflCIIÍS
CRISTAL — Rna Tamtista,

317 — "Wanled o pro-
curado" — "O diabo de
Spartivento" — 19 horas.

CRUZEIRO — Rua Do-
mingos de Moraes. 4RG —
"Os cruéis" — "Adeus
Gringo" — 18 a. — às

•14,30. 18 e 21.30 h.
DOM JOSÉ — ilua Auto-

uiota. 23 — "O xerife
da cidade explosiva" —
"A máquina de fazer
mlihões" — desde 14,30
horas.

DUTRA-PAI.ACE - Rna
Abaramanduabo, 15 —
"Ao Mestre com Carl-
nho" — "As Diabruras
dos Anjos Rebeldes" —
19,30 h.

ESMERALDA — Av. Gen.
Olinipio ds Silveira —
Fone: 37-7414 — "O Su-
per Cérebro" — livre —
às 13.40, 15.45, 17.50, 20
e 22 horas.

ESTRELA — Av. Posu,i'e
71-2330 — "Dio. como ti
amo" — "Dois mafinsos
no Far West" - livre —
às 13.50 e 18.25 h.

F1AM.META -- Rua Fra-
dique Coutlnho, 391 —
"Atirar para matar" —
color. — 10 a. — °esde
14 h.

FESTIVAL — Rua Dep
Lacerda Franco — "36

_ "O Super Cérebro"
_ i|vrp _ desde 12 h.
Í3.a-felra — 18.20 e 22
horas I.

FONTANA — Av. Celso
Garcia, 243 — "O plane-
ta dos macacos" — 10
n _ desde 10 horas.

GARDF.l.-PAI.ACE - Av.
Guapira, 140 — Fone:
2í)S-2l53 — "3fi horas no
inferno" - "Pecos vem
para matar" — 14 a. —
desde 17.30 h.

GAZETA Avenloa raii-
lista. 900 — "Certo, err-
tlssimo, ma1* qne pio-
vável" — 10 a. — Das
Vi às 24 horas.

GAZETINHA - Av. Pau-
lista, 000 - Fone- 35-9117
— "O segredo do Santa
Vitória" - 10 a. - as
14. 16.40. 19.20 e 22 hs

GOIÁS - Rua lliiioia.
lllli — Fone 282*1356 -
"Vivo ou prefcrivelmcn-
te morto" — "Os mag-
níficos toureiros"
10 a. — às 14. 17.50 •
21,4o horas.

AIR FRANCE — Cine no Ar — "Bolng 707" —
São Paulo, Rio, Paris — "Os hibernados" —
(Hibcrnatus) — Paris, Rio, São Paulo — "A
sireno da misslsslpí" — (La sirene du mississi-

pi).
AMERICA — Rua Joaquim Gustavo. 40 — Fi.ne:

37-72.')2 — "O xerife contra a cidadã explosiva"
—• livre — desde 12 horas.

ART PALÁCIO — Av. Sáo João, 419 - fone: 3-1-1426
"O maldito dia de fogo" — 14 anos -- 12. 14,

tfi, 18. 20 e 22 horas.
ARCADES — Av. Ipiranga, 808 — "KHlrr Kid" --

18 a. -- desde 10 hora-
AI.AMO - H. S joaouim, 1V9 - F.: 378-0844 —

"Teorema" — 17 c ^0 horas.
ARIZONA - Av riu Branco, 4í - F0'le 220-4122

"O vingador silencioso" — "O sabor do peca-
do" —- 18 a. — desde f- horas.

AUGUSTUS - Av. Rio branco, 309 — Fone: 32-B403
"Relrato do inferno" — 18 anos — desde 12

ÁUREA — ftua Aurora, 521! - Fone: .5-0535"Suécia, o paraíso do nudismo'1 — "Eva em alta
tensão" — 21 a. — .1e;dc 10 horas.

BA" -o — R B,"'lo de .-• •ppunlllga. !55 - Fone:
239-4999 "Certo, certíssimo, mais que prova-
vei" - 10 a — às 11,30, 13,30, 15,10, 17,30, 20
e '12.10 horas.

BOULEVARD - Rua Antônio de Godói. 83 -- Fone:
230-3418 — "36 horas no inferno" — "Rlfifi 70" —
11 anos ~ desde 9,15 horas.

Rl.lOU — íraço Roosevclt — "Laços Eternos" —
M ,i. - às 14. 10 IS. 20 e 22 horas.

HRI.TACNE — Avenida Rio Branco. 125 — "Anian-
le sueca" — 18 a. — a partir das 12 horas.

BRUNI — Rua Dom ,Iosé de Barros, 300 — Fone:
35-6733 — "Julgamento de uni traidor" — 18 anos

11.10, 13.20. 15.30, 17.411, lD.ãn e 22 horas.
CAN-CAN — Rua Conselheiro Nébias, 19 — "Sexo

ins-itlsfeito" — "A prisioneira" — 18 a. — des-
d,- 0 horas.

CAIliO — R-ra Formosa. 4111 — Fone: 35-0aM -"Adeus Texas" — "Paraíso do homem" — 18 a.
desde 9 hora1:.

COPAN — Av Ipiranga. 220 — Fone: 30-5329 —"0D7 s serviço de sua mogestade" — Ha.—
às 11, 13.45, 10,30, 19.15 e 22 horas.

COIUODORO LTNERAMA - Av. Kao ,loao, 1162 —
Fone: 220-1G30 — "Palon, herói ou rebelde" —
14 a. - as 14.30. 17.30 e 20,3o horon

CAVERNA — Praça Júlio Me.quila, 73 — "Ale o
ultimo sangue" -- "Meu revolver é minha lei"18 a. — desde 11 horas.

CORAL — rua 7 de Abril. 3R1 — fone: 33-1466 —"As escandalosas" - 18 a. — desde 12 horas.
ÉDEN — Av. São João. 1010 — "As escandalosas" —

IS n, — (íQbúo 14 horas.
ESPLANADA - Piaca Júlio Mesquita, 33 -"A longa noite do ódio" — "Crime sem perdão"18 a. -- desde 9 horas.
IPIRANGA — Av. Ipiranga. 780 — Fone: 34,7020 —"A arte de amar bem" — IS anos — 13,30 15,15

17, 18,45, 20.30 e 22,15 horas.
JÓIA _ Praça Carlos Gomes, 82 — Fone: 37-0487 —"Retraio do Inferno" — Kl anos — 12,45. 14.30.

10,15, 1S. 10. 20.05 c 22 horas.
LOS ANGELES - Rua Aurora, 501-B — "Paixão

de uma mulher de 30 anos" — "Deliciosos peca-d'-s rio sexo" — 18 a. — desde 10 horas.

MARCO POLO — Av. Ipiranga. 937 — "Os transvlodoa
de Sunset Strlp — "A era dos robts" — 18 anos —
0, 12.20, 15.40. 19 r 22.20 horas-.

MARROCOS - Rua Cons Crlspinlano, 352 - Fone
37-7232 — "A tatuagem da deusa" —- 13 a. —
desde 14 horas.

MARAIU - Av Ipiranga, 157 — Fone: 239-3J17
"Bandoleiro* violento» em luria" — 18 a. —

desde 14 horas.
METRÓPOLE Av São Luiz — Fone: 239-2S4S —

"A arlo ri" amar bem" — 18 anos — 13.30, 13,15,
17, 18,45, 30,30 e 22.15 horas.

Ml.'.;n - Av. São João. 7M - Fone: 31-7030 —
"7 vezes 7" — 14 a. — desde 12 horas.

MOUI.1N ROUGE - Kua CiinseMieifii Nebias, 211
"Mulher leviana" — "Virldiana" — 18 a. —

de.de 9 horas.
MINl-IMGAI.i: — T.argo dn Amuchc 426, s loia

"Julgamenln rie um traidor" — 18 a. — 13 30.
15,40, 11,50, 20 r 22.10 horas

NOVO COMETA — Rua Aurora, esq. Cons. Nebias —
"O otário" — "O ladrão dc Bagdad" — "E sa ga-
linha é minha" — livre - desde 9 horas.

N1PPON Kon Santa Luzia 9" - 233-2682
"Momenlcs da revolta" — 18 a. — desde 12.30
horas

NI OI — Avenl Ia Liberdade 131 - Fo,i»;
237-7936 — "Em defesa dos agricultores" — 18
anos — desde 12 horas

NO.ÍAIANIME - Av. Rio Branco. 133 — "As escan-
rialosas" — 18 a. — de.-de 12 horas.

OÁSIS — Pci Jutio Mesruita - 123 - fone: 33 4465
"Guenlar. o reduto dos mercenários" — "Só

matando" - 14 a. — desde 10 horas.
OI 11)0 - Av SSo .loáo. 472 - Fone: 34-f,202 -

"Jogo rie paixões" — 16 a. — às 13.30. 15,40,
17.50, 20. 22.10 e 21 horas.

OURO — LarRo rio Paissandu, 69 — "A mulher
nais bela do mundo" ._ 10 a. — às 13.30. 13,40,
17.50. 2(1. 22,10 e 24 horas.

PAISSANDU — Largo rio Paissandu. 60 — Fone:
233 1570 — "O fantasma do Barba Negra" — livie

12, 14. 16, 18. 20 e 22 horas.
P1GAI.I — Largo do Amuchc. 426 — "Kob * Caro!

A- Ted & Alice — 18 anos — 13.30, 15,40, 17.50, 20
e 22.10 horas.

PREMIER - Av. Rio Branco. 62 - Fone: 239-5380
"O mestre na arte do nmor" — 18 anos — 14,15.

10.10. 18,05, 20 e 22 horas.
PEDRO II - Rua Oo, luuüira». 144 - Fm.» 221.0639

e 221-9014 — "Alamo" — "Numa ilha com oim
mulheres" — 10 a. — desde 9 horas.

RE)'1 "I.ICA — H.-aea da Republico, ,i'cs _ Fone:
30-8009 •- "Os cruéis" — 18 a. — desde H até
à-; 21 horas.

RF,l,IN-\ - A" S?o Joio. 1.140 — Fone- i?fí-?r.'J
"Lnuco desejo" — 18 a. — riesdp 12 horas.

RIO BRANCO - Av. R. Branco, ãno Fone: 221-4867
"Aeroporto" — 10 anos — 14. 10.33, 19.10 e 21.45

horas.
SACI - Av. 3. João, 285 — Fone: 34-6330 e 34-64'i3

~ - "Com ele cavalga \ morte" — "Luana, a fi-
lha da floresta" — 11 a. — desde 9 horas.

SCALA •- Rua Aurora, 720 — Fone: 32-01151 — "Se
o meu Fusca falasse" — livre — 14. 16, 18, 20 e
SI horas.

WINDSOR — Av. Ipiranga. 974 — Fone: 37-7707 —
"Caminhando sob a chuva ria primavera" — 11 a.

14, 16, IS, 20 e 22 horas,

GRAUNA — Av. Santo
Amaro. 1.755 - Fone:
287-1279 — "Imitação da
Vida" — 14 a. — às
19.15 e 22 horas.

CINE ÜUAIÍUJA - Av.
Sintn Amaro, 1 004 ..-

"Bravura Indómil.i"
14 a. •- às 14,20,14 a. — às 14,30, 17

10211 e 21,40 hs.
GMAKABARÀ — Avenl4«"Cinturão da Oastlda-

do" — A Mrrt» i\" um
Pistoleiro" — 14a. —
desde 18:30 horas.

HAITI — Rua Canindo, 630
ro,-ie: 227-2475 -"O xerife da cidade ex-

plosiva" — "A máquina
de fa7er mllhõc1:" — 10
a. — às 14 e IS,::0 h,

II VWAY - Rua Ti r assu,
731 Fm,-- i -et"t
-- "Julgamento de um
traidor' — 18 a. — des-
rie lll).

.IIOLLVWOOD — Run Vol.
ria Pátria, 2 1192"farta ao Kremlin" —

"Os delicados" — 18 a
às 13.30, 17,40 e 21.50

horas.
ITAMARATl — Rua Ha-

r'.o rie Tatul. 304 —
"Bravura indòmita"
|4 a, _ ([a 14.20. 10.10
19. e 22.20 — i.l.a feira
ás 19 e 22,20 hs.)

IGUATEMI — Rua liniate-
mi, !!!)! - Fone: 282-5162

".[ORO rip p'ÜXÕC:V*10 a. - ás 13.30,
15,40, 17,50. 20 ç 22.10 h.

ITAPURA — Av. Preteuo
Pas o=. 5 — fone- 3r,-47r,r)"Adeus amlcn" — "A
face de um crÍminoco"

18 a. — desde 14 h.
(3.a-íeira desde 16 h.)

IPANEMA — Av .lur.icd,
r>78 — "Julgamento de
um traidor" — 18 a. —
(\q*,6q \i horas.

JPÈ — R. Maria Amada
I.opp.q de Azevedo, 10H4

"O corintiano""Pistoleiro sem alma"
às 19.30 e 21.30 h.

IMPERADOR — Rua Pri-
gndeiro Jordão. 59*
Fone: 237-3218 — "2.000
anos d;- confusão" — II-
vro — desde 14 horas.

JACIMAR — Rui, N. R. ela
Lapa, 260 — "Julgamro-
to de um traidor" — 18
a. — desde 14 h.

JAOE — Avenida Cabuçu."Peto Rockefellcr" —
"Bill o sanguinário" —
14 a. — as 13,30 h.

JAMOR — Rua PonVosos
"Roberto Carlor. e o Dia-
mante Cor de Rosa" —

livre — riesde 14 hora;».
JAPl — Rin Emílio Ma-

renpo, 82 — "Capitão

«M»
TEATRO A1.R1-.RTO TV A VERSA - Santa Ifigênia.

12 - Telefone: 32-0932 - "Neurose rie Carloi

afelice. A direção foi de Lm, Carlos AriUim
TFATRO ALIANÇA FRANCESA - Roa General

j\rdim 182 - Fone: 37-1459 - "Todoa Amam
com Jó Soares.
Rua Maior Oiogo. 315 —

"Marta de Tal" dc Graça
autor, Ana Maria Dias <•

um Homem Gordo"
TEATRO DE ARTE -

Telefone: 36-4408 —
Mello. No elenco o
Jonos Bloch,

TEATRO DE ISOI.SO - Av. São João. 1-737 — Tc-
lefone: 220-8012 - "Le Girls". Espetáculo mu-
sical, interpretado por trevestls .

TEATRO RELA VISTA -- Cons. Ramalho, 538 —
Telefone- 239-0778. -- "O Arouileto e o Impe-
noior da Assíria" de Arrabal. Espetáculo ma-
ravilhoso com Rubens Corrêa e Jo»é Wilker.

TEATRO BRASILEIRO DF, COMÉDIA R. Major
Dlogo, 315 — Fone: 36-4408 -- "M.icbelh" ds
ShakVspe ne r Paulo Autran » Tonia Carrero.

TEATRO CASA DO ESPECTADOR — Rua 7 de
Abril, 127 — Loja 9 — Venda do Ingressos para
todos os tPntros,

TEATRO GALPÃO — Rua doj Ingleses, 209 — Fo-
ne: 288-1756 -- "Os Convalescentcs" de Josá
Vicente, Norma Bengell eslá no elenco.

TEATRO GAZETA
ne. 2^7-08.81 —
ça", c, Maria Bethania

Av P.iulisia, 900 — Tele/o-"Brasileiro. Profissão; Esperan-
ítalo Rossi.

TEATRO ISRAELITA BRASILEIRO — Rua Tròl
Rios — Fone: 227-9719 - "Memórias de um
Sargento rie Milícias" pelo elenco do SF.SI. —
Ingressos gratuitos.

TEATRO MARIA DILLA COSTA — Rua Paim. 72
Fone: 250-9115 — "O Preço" de Arthur Mil-

ler Com Rosamarla Murlinho e grande elenco.

TEATRO OFICINA -- Roa JacegUal, 520 -- Fone:
32-3339 - "Dom Juan" de Molièro, em versão
moderna.

TEATRO RIT1I ESCOBAR — Rua dos Ingleses, 209
Fone. 2h8-1756 — "O Balcão" de Jean Genet.

TEATRO S \0 PEDRO — Rua Albuquerquer Lins,
j;i _ Fone: .',1-3343 — "A Vida Escrachada de
Joana Martlnl e Baby Sloir.panato". revista mu-
sical com Marilia Pera e Hélio Souto.

REVISTAS
NATAL - Júlio de Mesquita — Fone- 33-3377 —

"Psui, Aquele Abraço" — revista musical.
SANTANA - Galvão Bueno — Fone: 33-6931 —

— Variedades musicais com "Slrip-Tcoie" a par-
tir das 12 horas.

Nnmi e a cidade fht-
; luante" — "Taram na

terra selvagem" — li-
vre e desde 14 horas.

JARDIM — Rv.x Fradiqus
Coutlnho, 277 — "Jul-
F.amcnto do um Trai-
dor" — 18a. — ás 13,20,
15,30. 17.40, 19.50 c 22
horas

Ll.MIEKE — R. Joaournl
Florli.no. 539 — "A Mu-
lher mais nela rio Mun-
do" - desde 14 horas.

JAGUARI - Rua Rio Tur-
vo, 360 — "O Vingador
dr- Bombaim" — Tar-
7.nn e a Deusa Selva-
gem" - 3"a. -- &s M
e 18-30 horas.

JÚPITER — Rua Dr. João
Ribeiro, 440 — "36 lio-
ras no Inferno""Itlnro era eeu nome"
— desde H horas.

MAJESTIC — R. augusta.
;:;r, — Fone 287-03:10 --
"Aeroporto" — 14 a. —
á; 14.30, 17, 19,50 e 22
hora.í.

MARACIIA' — R Augusta,
"7 vezrs 7" - 14 a.
desdr 14 horas.

MARACANÃ - Rui 5:il-
va.Iur Simõea — 'O La-
drão de Bagdá""Johny RIngo" — 10.1.
13.30, 18 30 horas,

MOON ALTO CINE - Av.
Interlagos, 1,57o

"Julgamento de um
Traidor" — IR anos, àa
20 e 22 horas.

MORUMBI — Av. Monim-
bi, 3704 - F.ne: 271-1239

"Bulch Cassldy"
14 a. _ ás 17,50, 20 e
22,10 horas.

MÔNACO - Rus Marquei
Abrantcs, 3C5 — fone:
52-3724 — "A Pequena
Loja da Rua Principal"

"Positivamente Mil-
lie" — 14a. — ás 18.50
horas.

MONUMENTO - Roa En-
genheiro Ranulfo P. 1-i-
ma. 1 - ''Lrpdes o Rrt
Maldito" -¦ "Os Sete
Annn? rontrn o Prínct-
po Nepro" livre —
desde 14 horas.

NACIONAL - Rua Cleha.
1517 - Fone: 62-72-I9 —
"Bravura Indòmita'' —-
"Bofng-Bolng" -• 14 a.
niioa — debdo 14 hora^
(3.0 feira — desde 13
horas i.

NILO — Av. Jabaquara,
123 — fone: 275-56117 —
"Glória e Lá.çrirnas de
um Cômico" — Livra —
ás 19.30 e 21.30 h,

INTERIOR
Campinas

ALVORADA — R. Regen-
to Feijó. 377 — "C.enii-
tcrlo sem cruzes"
1S a. — ás 19.30 e 21,30
horas.

BRASÍLIA — R Baneio
Leme, 37 - "Tentação
nua"  18 a. — ás 15,
20 e 22 horas.

CARLOS GOMES - Rua
Campos Sales. 605 —
"A vingança dos moica-
nos" — 10 anos — 14.30,
20 e 22 horas.

JEQU1TIBA - R Anchle-
ta __ "Meu ódio ser.í
tua herança" — 18 a. —

ás 14.30, 19,30 e 21.30
hora.s.

OLRO VERDE — Av.
Conceição -- "Vivo ou
preferível meu te morto"
-- 10 anos — 14,30, 20 »
22 horas.

RrAf. — Rua G Pedro
Fone: 9-4643 — "Os cln-
a\ condenados" — 18
anos — 14.30 c 20,15 ho-
ras.

REGENTE — R. Regentd
Feiió. 1.305 — "Se o
meu Fusca falasse" —
livre — desde 14 horas.

SAO JOSfi — R. Paula
Souza, 992 - Fone 9IÍ997

"Ringo náo discute,
mala" — 14 anos —
14,30 e 20,15 horas.

WINDSOR - R General
O--ori o, n. 931 - fone:
2-7328 — "O \ori(e da
cidade explosiva"
desde 14 horas.

SAURU
RWRU -- "Frankenstcln

contra o mundo"
color. — 14 anos.

CAPRI — "Sem destino"
IS anos.

S. PAULO — "Manon 70"
color. — 18 anos.

Guarulhos
g FRANCISCO - R.

rosa Cristina. 36
"O homem mais
cado do mundo"
mniino e a onv^'

Cl.AMOUR - Av. Pau-
lista — "Roberto Car-
Ins p o diamante cor de
rosa" — "O mais cur-
to dos dias" — desde
14,30 horas.

YAR.A - Av dos Auto-
nomlsífls — "pais qua-
tirados... filhos avan-
çados" - "Roberto Car-
los em ritmo de a ven-
luras" — livra — des-
de 13,50 horas.

Ribeirão Preto
D. PI.DRO II - Praça XV.

1S2,*Í — "Deus perdoa
eu não" — 18 a. — às
13, 20 e 22 hora.

Poá

Te-

ngra-
"O
li-

vre
Osasco

ESTOR1L - Estrada de lifl
— "Se o meu Fusca fa-
las.se" — livre — 13 15.
15.15, 17.15, 19.15 e 21.15
horas (3.a feiro ás 19 e
21 horas I.

JÓIA — "Diamante de
sangue' — "Coisas da
vida' — 18 a. — ás 19,30

S*o. André
ART - Rua F.sler, 309 —

Fone: 4-5251 — "A ga-
rola doa meus pecados"
— "Os guerrilheiros es-
tão chegando" — livre.

CARLOS GOMES — Kua
Senador Flaquer, 110 —
Fone: 44-4110 — "Sa o
meu Fusca falasse" —
livre.

ROXI — Rua Ingliterra,
7 - Fone: 40-3718 -
"Tormenta sobre o rio
amarelo" -- "Norrnan,

o manda brasa" — 10 a.
TAltIOIO — R Ccl Sea-

bra, 402 — "O barco rio
amor" — livre — 14 e
ás 20 horas (3.a e la-
feirar, as 19.43 horas I.

TANT.ARA - R. Cel. Cl-
velra Lima — "O barco
do ambor" — livre —
14. 19 c 21 horas i3a-
leira, ás 20.15 horasi.

S. Caetano co Sul
DOM JOSÉ' - R Anto-

meta, 33 - "Um dólar
entre oi dentei" —
"Duelo do< homens wm
lei" — 19.30 horas.

LIDO — R. Manoel Coe-
Lho, 500 - Fone 42-2189

"Viver por viver" —
18 b. — ás 19 e 21 h.

MAX — Av Conde Fran-
cisco Matarazzo —
"Roberto Carlos e o dia-
mante cor de rosa" —
livre — ás 19 e 21 h.

PLANALTO - iVila Bar-
ros — "Bonan7a" — "A

garota don meus sonhos"
10 anos.

h CAETANO - Rua Car-
l-s de Campos ',01 —
"A compadecida" —-
"Os tiranos da babllô-
ma" - 14 a. - às 19.30
horas

Vil im.A - Kua Baraldl,
051 - Fone 42-1908 -
"Se o meu Fusca falasse"
— livrei

PIIIMAX - Rua Ama.io-
nas, 1032 — Fone 42-2831

"Killer, calibre ?-2"
"Luana filha da fio-

resla" — 10 a. — ás
19,,'in horas.

São Cario*.
AVENIDA -A» S Car-

"Tarzan e o menino da
selva" — 10 a. — às
20.15 horas.

JÓIA - Av Sa!UT\ 7ii —
"Adorável canalha" —
14 a. — às 19.45 h.
Mogi das Cruzes

AVENIDA - Av. Vol PI-
nheiro Franco. 560 —
"As duas faces da moe*
da" — 18 anos — 19 e
LM horas.

URUPEJ1A — Pça D. Flr-
mina — "Apaixonado.
Impetuosos" — 18 anos

13 e 20,15 horas.
ODEON — Praça Osvaldo

Cruz — Fone 2372 —
"Mate todos e volte só"

IS a. — às 20.15 h.
PARQUE - Rua Dr RI-

enrdo Vilela. 433 —
"Pmochío" — livre —
15 e 20,15 horas.

São Cernordo
S BERNARDO - R Ma-

reehal Dcodoro. 1 229 —
"O mais curto dos dias"

"Roberto Carlos e o
diamante cor de rosa"

in a. — desde 14 h.
São Miguel

LAPENNA - Roa Campos
Sales. 2 e 4 - "3fi horas
no inferno" — "Pecos
vem para matar" — 14
anos — desde 13 horas
t3.a-feira desde 19.30 hi.

8. MIGUEL - R. Arlin-
do Colaçn — "Roberto
Carlos c o diamante côr-
de-rosa" — "Tarzan s
as sereias" — livre —
19.30 horas.

Santos
BRASÍLIA - Av. Pedro

I.essa, 487 — "O leão rio
inverno" — 18 a. — às
14.30, 17,30 e 20,30 h

CAIÇARA - Av. Conse-
Iheiro Nebias. 849 —
"Butch Cassidy" - 14 ».

desde 14 horas.

"A ba-
— 18

Ana

CARLOS GOMES — Rua
Lucas Fortunato, Sí> ¦•-
"Roberto Carlos p o dia-
mante cor de rosa" —
òs 2n e 22 horas.

COLISEU — Rua Amador
Bueno, 237 — "Sartaiia
não perdoa" — 14 anos
— 15. 20 e 22 horas.

GONZAGA — Av. Ana
Cosia. 544 — "Os três
fantásticos super-iio-

meus" — li anos —-
14.30, 20 e 22 horas.

GUARANI - Praça dos
Andrades. 100 — "Uma
mulher sem preço""Rainha d? nudismo
das Américas" — 21 a.

a partir de meio-dia.
INOAIA — Av. Ana Cos-

Ia 4"9 -- "Meu pé dc
laranja lima" -— 14,30.
20 e 22 horas.

INDEPENDÊNCIA — Av.
Ana Cosia, 525 —
talha do deserto"
anos — 14,30, 20
horas,

IPORANGA — Av
Cosia. 409 — "O mundo
maravilhoso dos Irmãos
Grimm" — 13.30 e 15.45;"Slilleto" — 18 anos —
18. 20 e 22 horas.

OURO VERDE - R Car-
valho de Mendonça, H05

"Justine, uma mulher
para todos o? homens"

18 anos — 20 e 22
horas.

ROXY — Av. Ana Costa,
443 -- "Aeroporto" ¦—
10 anos — 14.30, 19.15 e
22 horas.

SVO JOS"-; — Rua Campos
Melo. 179 -- "Navalha
na carne" — 18 anos —
20 e 22 horas.

PRAIA PALACE - Av.
Ana Costa. 410 - Fone:
4-9797 — "As e«canda!o-
sas" — 18 a. --a par-
tir dis 14 horas.

São Vicente
JANGADA - Rn» Mar-

lun Afonso, 451 — "Wil-
lie Boy" — 18 anos —
14.30. 20 e 22 horas.

PETRÓPOLIS — Av. An-
tonlo Emcrlch, 005 —
"Momentos eróticos" —
18 anos — 19.45 e 21.13
horas.

ROSÁRIO — Rua Frei
Gaspar, 521 — "Jamais
foram vencidos" — 14 a.

— 14.30. 19,45 » 22 ho-
ras.

SAO JORGE — Rua Frei
Gaspar, 2228 — "Flint, o
perigo supremo" — 10
anos — 20,30 horas.

BAIRROS
ORIENTAL — Av. EulI-

na. 68 — "Oa Intrépido!
Homens em seus Ca-
lhnmbeques Maravilho-
tos" — "O Otário" —
às 13 « 18 horas.

ORLV — R. Augusta. 2075
— "Mestre na arte do
amor"* — ifi ;,. — desde
14 hs.

OURO VERDE — Rna ria
Moora. 2519 — Fone:
93-2004 — "Sem medo de
viver" — lívre — 13, 35,
17 19 e 21 h>.

PAI MELA - R Pamplo-
na. 411K — ''Caminhando
sob a chuva de Prima-
vera" 14 anos — des-
de 14 horas.

PAI.AUILM Av FraB-
cisco Moralo. 3W0 —":n> horas no inferno** —
"Um homem, um cavalo
uma pistola" — 14 a. —
13,50 e 18.30 hs. I3.a telra
desde 19 hs i

PAlíK - Rur Aujrustfc.
2823 - Fone 80-807? -
"Louco desejo" —• 13 a
ri;is II às 2» horas

PAULISTA - Rua Augus-'.a. 2707 - Fone: 2S:'-RR26"O fantasma do b"ba
ncura" — livre — '5.40.
15.45, 17,50 20 e 22 hs.

PAULISTANO - Av Brl-
gadeiro Luiz Antônio —
"Df»ixe-n<>s viver" — 1?
anos - ás 13.30, 15,40,
17.50. 20 e 22.10 horas.

PATRIARCA - .tua Ora-
tono, 390 . Fone 93-4043"Cai ta ao Kremlin" —
"Pirata do P,',rto Belo"
18 n - rirsde 14 hs.

PI.NT1ARAMA - Praça I
de Setembro, 1IS — Fo-
ne; 295-3469 — "City Ci-
iv Bahg Bane o Calham-
heoue mágico" — "Ri-
vris do volante" — des-
rie 11 hs.

PENHA PRÍNCIPE — Av.
Penha de França. 379 —"O Dólar de ouro" —"Cem mil dólares para
pinr.n" _ desde 14 hs.

P1COI.IND _ Ri;. AurMS-
t?. 1513 - Telefor.?-
2G7-334S - "Se o meti
fusca falasse" — livre
as 13;40 15.45 —
17-50 - 20 e 22 horas.

PIltATININGA - Avenl-
da Rangel Pestana —
"Guerra aos Rangsters"— "Tarzan e o menino
ihs selvas" - 14 a. —
'¦¦¦ .i" 14.30 hs

PLAZA — Praça 1,1 de
Maio, 490 — "Meu pé de
laranja Uma" — "Tarzan
p a escrava" — livre —
II. 17.40 e 21.20 hs.

PRATA - Av Júlio Ruo-
Maio, 490 — "Deu a
louca no mundo" — li-
vre — às 19.30 horas.

RAOAR - ".venlda .sinto
Amaro. 820 - Teic('-ie
80-5929 — Fechado para
reforma.

HI M.TO - Rua ,lof,o Teo.
227-0836 - "Carta ao

. Kremlin" — "Mulheres
pré-históricas" — IR a.

1 I e 18.30 hs.
Ií;o — AvetlldJ Paulista,

2074 — "Boh ti Ca rol
A- Ted A: Alice" - 18
a - ás 15.30, 13.40.

17.50, 20. 22.In e 24 li.
RIVTERA Av Lins de

Vasconcelos — "O *:¦-
per cérebro" — livre —
desde lt hs. i3.a feira
d«sr!o 18 hs i

ROMA — Rua Mendes Ju-
ivor. 18 — "Bravura in-
riómila" — 14 a. — 19.15
e 21.15 hs.

ROXI . At Celso Garcia
Fone: CI-122S - "Adeus
Grlnfío" — ' Os cruéis"

18 a. -- desde 14 h.
SNOB'S AUTO CINE —

Av. Santo Amaro, 5402
"7 vezes 7" — 14 a.
ás 2i) e 22 horas.

S. SEBASTIÃO - Roa ,Ma-
ria Carlota — "Meu pf*
de laranja lima" — li-
vre — ás 13,30 horas,

SARARA' -- Rua DomlnRoí
de Morais. 199 _ "O la-
rirão de B.icdad" — II-
vre — desde 11 hs.

SAN REMO - Rua Domin-
gos de Morais, 744 —
-- "7 vezes 7" — 14 a.

desde 14 horas.
SANTA INf.S - Alameda

Rainha Santa. 353 — "A
desforra é meu perdSo""Angélica c o sultão"
: I anr-, - .Vs 18.30

SANTA ISABEL - Rn»
Pnrauna; 50 — "Um Qui-
>mtc sem mancha" -
"Otely o herói sem vo-
cação" — livre — II,
1830 hs.

S. JOÃO Rua Dona Mo-
Ilido, 171 — "3B horas
rio inferno" —- 14 anos.

S OFR.AI.no — Travessa
Nossa Senhora da Pt-
nha, 21 — "O pequeno
polepar" — "Onde es-
lavas quando as illze.l
se apagaram" — livra

desde H horas.
KAO JORGE — Av. Celso

Garcia — "Tnpázio" --
"O terceiro tiro" - 14
hs

SAO LUIZ _ Av. Celso
Garcia — "O caso rie
u:n gan^stot" — 'Po-
quer de sangue" _ áj
19.50 horas.

S. VICENTE — Ah Cel.
Francisco Inácio. 395 —
Telefone: 393-0747 —
"Oiiver" — "Comédia?
com os três patetas" —
livre — IS hs.

SATURNO - av, Iiazua-
çu, 789 — "Billl, o san-
cuinário" — 14 a.

SINGAPURA — Av. Al-
berto Bington, 2.354 —"A indomável"  '"Por

quem os sinos dobras"
lt a. — 19 hs.

SOBERANO - Rua Ver-
g-ielro. f 4S7 — Fone:
(13-r,,-,7S _ "Viagem san-
Rrenta" — "Continente
perdido" — livre — des-
de 14 hs.

SOL — Av. General Ala-
liba Leonel — "3fi horas
no inferno" — "Um Do.
lar entre os dentes" —
II a. - 13.40 e 18.30 hs
13.a feira — desde 19.30
hs.l

ST. TROPEZ - Rua Au-
guita. 310 — "A nulra
face da felicidade" —
IS a. — entor. — a par-
li.- das 14 hs.

TATl.APE- - Av. Celso
(".areia — "3fi horas no
inferno" — "Os espiões
matam em filencío —
14 a. — 14 e 18.30 hs.

TROPICAL — Rua Roma.
731 — Fone: 280-2004 —
"Os cruéis" — 18 a. —
14 10.30 e 21.30 hs.

TI ICURUV1 - Av Tucuru-
vi — Fone 298-4332 -
"Sartana não perdoa"

"Potiro príncipe en-
rantado" — llfr» — 4«
19 horas.

UNIVERSO — Av OLso
Garcia — "O super cé-
rebro" — "Os turhan-
tos vermelhos" — 10 a

desde 14 hs.
VALPARAISO - Av. Tu-

earuvl - Fone: 293-6840
"Roberto Carlos e o

diamante cor de rosa"
<, a. — 14. 17.30 e 21
hs.

VILA RICA - Av. Santo
Amaro. 617 - Fon«
207-0098 — "O super Ce-
rebro" — livre — 13,30.
15 45, 17.50 e 22 hs. (3 a
feira Ys 17.50. 20 t 22
hs i

VITORIA — Av. Álvaro
Ramos. 22.50 — "A CO«-
ta dos esoneletos" — "O
menino e o elefanle"

10 a. — desde 14 hs
ÍELXNA — Rna Zclina 23*

_ Fechado para refot
m*
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Nesta reportagem cie JOÃO BUSSAB e

NARCISO SANTOS, a história de um miserável:

Orvalino da Costa Pereira. Avesso ao trabalho

e dominado pelo álcool, êle perambulava

pelas ruas da Zona Oeste da cidade. Nessa

ociosidade encontrou uma pobre sexagenária,

mulher que, enferma, tornara-se alheia a tudo

que ocorria em seu derredor. Mulher que,

em estado de torpor, tornou-se presa fácil para

o desalmado, o perverso que, numa madrugada,

matou-a com 27 facadas.

Depois foi dormir. E, agora diz:

%

mm

E dia, êle — Orvalino
da Costa Pereira, 31
anos, forte, casado,
avesso ao trabalho
constante e à família

— catava latas ou pedia esmo-
Ia nas ruas. O crepúsculo en-
contrava-o nas "biroscas", dissi-

pando em aguardente o que ga-
nhara. Altas horas da noite,
ébrio, quase sempre, corria para
um depósito de lixo que fica na
esquina das ruas Bento Bicudo e
Felix Guilhen, na Lapa. Sobre
montes de detritos, separando-
se da umidade com uma folha
de jornal, êle passava as madru-
gadas, tendo ao lado a mulher
que moldara ao seu ambiente de
miserável: Encamacion Monte
Fernandes Cássia, de 68 anos.

Hela. agora sk sabe que viveu r:n com-
panliia dos filhos, no Sapopemba, até fins
de março deste ano. Sntáo. vitimada por
um derrame cerebral, entrou em estado de
aliciamento total. Abandonou a casa onde
era tratada com todo carinho e desvelo e
ficou vagando pelas ruas, enquanto os pa-
rentes a procuravam, desesperados, tentaii-

do evitar o pior. Nessa sua andança, ela
acabou indo parar no depósito de lixo da
rua Felix Guilhen, reduto de Orvalino. o
Carioca, pária que viu nela uma presa fa-
eíl. Alheia a tudo que a cercava, dócil, in-
capaz de um geslo dc reação. Encamacion
1 ornou-se escrava do desalmado. o homem
que na madrugada do dia 7 de abril deste
ano matou-a com 27 facadas.

E, depois foi dormir.

Na manhã do dia 8 cie abril, despejan-
rio lixo no deposito da rua Felix Guilhen,
um funcionário publico municipal, deparou
com o cadáver de Encamacion, horrível-
mente mutilado.

Imediatamente, entraram cm ação os
homens do 7.0 Distrito Policial, cabendo ao
delegado Efraim Rezende o comando das
investigações, No trabalho cie elucidação
do bárbaro homicídio, também se empenha-
ram os detetives da Divisão de Crimes con-
tra a Pessoa, estes comandados pelo dele-
gado Paulo Leandro.

Inicialmente, os policiais identificaram
a vitima. Tratava-se de uma mulher de
costumes moderados, pertencente a uma
família humilde, ma? honrada, que vivia

110 bairro de Sapopemba. Encamacion nao
tinha inimigos. Parentes c vizinhos adora-
vam-na. Mesmo na enfermidade, nervosa
como ficara, tinha .sido incapaz de um ges-

\n dn rebeldia, de uma palavra menos
educada.

Depois disso, os policiais voltaram
sua atenção para os assaltantes que agiam
na Zona üeste da cidade. Naquele estado
de alheiamente cm que se achava, dislan-
le do tudo e da todos, ela poderia ter si-
do vitima de algum perverso qne, atacan-
do-a e não encontrando nada para roubar.
vingara-se da torma mais torpe, mais; vil.
Assim, nos dias que se seguiram, a poli-
cia prendeu dezenas de suspeitos. Muitos
foram mandados para o cárcere, acusa-
dos de múltiplos delitos. Mas. nenhum
prestou informe que auxiliasse nas invés-
ligações,

Isso, foi alé a semana passada. En-
tão, um "pivete", envolvido em vários pe-
quenos lurtos na jurisdição da Lapa, foi
encontrado pelos investigadores .Submeti-
rio a inquirição, ele confessou-se autor de
uma série de roubos em residência-'. Foi
nessa hora que, um dos investigadores per-
g tintou-lhe:

"K. aquele crime no deposito de lixo?"
Então, o garoto julgando que os po-

lír-in;s sabiam cie alguma coisa positiva,
saiu-se cum esta:- i-'.u não tive nada com aquilo não,
Por q;ie vocês não "apertam'' o ''Carioca'"?
Eu vi e.-.-t cara dando um 'caranibolir."
ivolla) por aquelas bandas. E foi no dia
em que morri u a mulher..."

Horas depois, localizado na favela fio
Piquori, ei? prero Orvalino da Co.-ta Pe-
rcira, o "Carioca" Mo momento em que es
investigadores chegaram, e antes mesmo
que dissessem alguma coisa, éle desaba.
íou:

"Já sei. ]•'.' por causa daquela mu-
lher, náo é'.' Foi até bom. Eu já nao
agüentava mais de remorso. Nem consi-
go dormir. Toda vez que caio na cama,
vejo a Maria lera assim que ele a cha-
niavai me olhando, Ela me persegue...''

x x x x
Levado ao distrito e sem que os po-

lieiais tivessem rie se empenhar muito no
interrogotorio, ele foi contando para o
escrivão Tíiccieri. o que se passara. So-
guncio ele. conhecera Eínearnacion em
março deste ano."A mulher parecia meio boba — dis-
sf. ele. — Tava sempre dando risada.
Mas, gostei dela. Um dia. cheguei ao li-
xáo e vi um cara eom ela. Não sei n
que deu em mim. Puxei a faca e só pa-
rei quando ela eslava no chão. Depois
disso, andei horas e horas, ale que re-
solvi ii dormir para ver o que acontece-
ria no dia seguinte. Muitas vezes pensei
em me entregar, Mas. faltou coragem,
Di pois. começou essa onda de persegui-
ção, com o rosto dela me atazanando...

x >: x x
No sabacio. pela manhã. Orvalino da

Cosia voltou ao local do crime. Foi cs-
coitado por agentes do 7.0 Distrito e com
riqueza de detalhes reconstituiu o homi-
eiclio. So náo entregou a arma assassina
ao delegado porque, segundo ele. a Iara
foi atirada num rio que passa perto do
local.

Finda a reconstituição, quando era
levado de. volta á delegacia, ele confideu-
ciou para os policiais e repórteres:"Agora, só falta me livrar do re-
morso".

íi ,

0,40 Dir«tor: EDMUNDO MONTEIRO

Ano XIV S. Paulo, 2.'-lcir.i, 14 do setembro da 1970 N.° 13.737 I
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reféns são
51 pessoas

e não 39
as três companhias dos aviões destruídos

pelos guerrilheiros palestinos afirmam que
ainda faltam 57 pessoas entre passageiros e

tripulantes e náo 39 como asseguram
membros da íplp. por outro lado, a urss

mostra sua condenação aos sequestros dizendo

que 
l"tais ações somente prejudicam a justa

lula de todos os povos árabes", (pág. 8)
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J>tr«or: EDMUICDO M0NT81KO

Ana ALV S. Paulo, 2.'1-lcira, 14 dc setembro dc 1970 N." 13.737
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uma chave-de-fenda (a
arma do crime) e uma
nota de compra
pareciam poder levar
ao assassino de mearia
emilia gomes, porém,
tudo falhou, as pistas
agora chegaram ao fim
já se passaram mais de
três meses. (uit. pag.)
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o governador e o comandante da 2.a região militar estiveram, ontem,

a bordo do porta-aviões minas gerais para acompanhar uma demonstração

de operação unitas. veja sete horas de manobras, na3 páginas 6 e 7.

você vai terminar sua noite, assistindo pela

poltrona -1, "aventura", com clark gable c

ava gardncr. mas antes, às 20,25 tem o "show

sem limites" com j. silvestre, além de
todas as emoções que as novelas do 4 trazem.

aracy cárdoso, por exemplo, está em
"as bruxas".

¦hhbí mu ?
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chegou brincando.
um sorriso largo.
filmou os jornalistas f* , % y
uo aeroporto, depois *'''"'
Calou, que morreria
feliz no brasil
(" c uma terra de
amor"), que gosla
de cozinhar, que ama
os homens, na página
cinco sarah vaughan
está chegando para
um grande show,
aqui em nossa capital.

/ A •

f«*l lkâ

paraná marcou seu
único tento no
torneio, um gol que
valeu pela fesla de
encerramento
do campeonato, um

gol que tornou
festiva a despedida
são-paulina.
bandeiras tricolores
alegraram o
morumbi. até o

presidente laudo

participou das
comemorações pela
conquista, (esportes)

U

•1.

i»~ -w..^, i^, i^á. *^J 
'jAifc.'! 

*¦¦ -!¦! lt ¦ I. i ift ¦ f ¦ &.—J». !*Ji aft.1 ^-.^aB^^j^wfry^''•- *^Mr-<*W^-^?"^*-'^-- ?J!£?»lly tJ ^..».».,.^,-.^«. jjji..M£a!.-.>';*r-ífei*»*
__^,^,4C , 



¦MWgiajBniSssag«IS!EBrSpCT8»lI«tf»«(««»m»«»«««»»«fc-*"S<"®«»<S

2 DN — Io caderno —Segunda-feira, 14 de setembro de 1970

tempo instável syjeifo
ca chuvas ieves no
período, temperatura
elevar-se-á durante o
dia, caindo à noite com
nebulosidade, frente
fria ainda não se
dissipou inteiramente.

mediei será o primeiro
a ler o documento

T-m documento oficial con. a posição do ephcopado
sol.ro os acontecimentos que culminaram com a nrisSo
ele- dois padres em Sáo Luís ao Maranhão nn. levato, si-
rmiltaneamcnle, ao presidente Garrastuzu Mediei c ao
Papa Paulo VI. .- ..-i.. ..<

O documento foi elaborado em reuniões sc^s rca-
lizadas pelos membros da ONIíPi nas quaia era proibida
até n participação ele assessores diretos elos bispos.

Dom Avelar Brandão, secretário ele- Opinião Pública
;;, Conferência, autorizado a prestar informações ato-

prensa sobre os trabalhos, disse que o texto do elot -

mento não será divulgado pela imprensa, porque . p r
uma questão dç ética, o presidente Mediei devera sei
o primeiro a lê-lo".
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serviço miiifar obrigatório pares mulheres
Se- os órgüos do governei

aprovarem anteprojeto de
lei elaborado pelo almi-
rante José Leite, do Estado-
Maior das Forças Arma-
das, já encaminhado à. Pre-
sidencia da República, a.s

mulheres c os sacerdotes
poderão, dentro cm breve,
ser convocados para o Ser-
viço Militar obrigatório.

Ò projeto é baseado no
artigo 92 da Constituição
e sugere lambem a presta-

cão de serviço militar por
professoras, enfermeiras,
assistentes sociais etc e
pelos padres, como assis-
tentes espirituais. .

O artigo 02 ela Constitui-:
ção da República Fcderati-

va do Brasil estabelece
que. as mulheres e os ecle-
siásticos fücam isentos (lu
serviço militar cm tempo
ele paz, sujeitos, porém, a
cutros encargos que a lei
lhes atribuir".
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El

andrecszza amanhe em santos
Amanhã, o ministro Mario Andreay.7.u, dns Tratiswj

viajará para Santos, a lim de inspecionai terminalJtg
lios -Cândido Gaflrc",
HK-lOl em Bertiogíl.

O terminal de aflub
Santos, ilcslina-se a descongeslionar o mo-
descarga e está orçado cm 32 milhões ele-
tema "fcrry-boat", constituído dc quatro
hocatlores, Vara o transporte de vagões e
dos para carregar os adubos dos armazen

em Conceiçãtrzinha, e ei UechM

ora cm cnnstrução tio per;:imcnto-iJt».
¦ruzeiros. fnf
chatas e iá,
caminhões g

apropriados

Nos» í \i

a §emaiia
fernandogót

MA 
VERDADE a semana con

da-feira, que o dominf
passem ;i ser. ao invés dei

o último. E não é atoa que- ti
do-o ao sábado e iniciando nossr
gunda-íeira: passei o fim tle sem

Já que ela principia hoje. e a
moda, nada impede ao cronist ra p
dias agradáveis, embora pluvioso;
disse que a chuva é desagradave
c não ouço nada, que não são se
larados e amarelos que são bon
o tom cinzento das tarde e das
até que guardam certa beleza, ti
em todo caso não tão vulgar i .
aquela do céu muito azul, nu\
brancos rolando pelo azul, e a lt •• ¦'-,:

excessiva do sol tirando o mistério
hoje estou pelos belos dias de cliuvt
que nos próximos o cinza pred
listanos. , ; .

Enquanto a chuva vai caini
tréia de um circo. Um só'.' Não.
é motivo de alegria, pois o ;-'-"';
própria alegria. Antigamente,
(luando um circo acampava r
contentamento era geral. A cri
se regozijava. O palhaço — e os
berbos, como Piolin, como Ch
"ladrão de muié", era a figur
com suas graças, sutis piadas, n1 J;
rosto branco de alvaiade, o nariz
do, conseguia íazer rir, como si ^t»
gamente, um frade de pedra,
ihnços pelo menos palhaços de
sionais que serviam a adultos e c
de riso e de alegria por um <
preço da entrada de um espetr ; "*

palhaços por aí, mas todos ' 1S 
^

saudámos a volta dos circos, vam gurar ^

êxito para eles, nessa retoma ¦•;'%
uma das mais belas e divertida.'

Já que o circo é um espeta
manecer ainda um pouco no a
também estamos com a ópera ei
vamos ouvir Verdi o a sua fan
mos Bizct com a sua belíssima
condene as óperas, quem as i'!
tais representações obsoletas. Não
esses inimigos da ópera, lembr;
era tempo de se dar ao público pi
óperas 'cativas", um mozartizii
Flauta Mágica" ou o "D. João"
Wagner. Sei que isto não é n
despesas maiores, em maiores
dades sem conta. Mas afinal de
ó fácil, neste mundo? E se trata.
cação musical do povo. Estudar ;
futuro, em temporadas vindou
óperas consagradas e de sucess
peláculo diferente, como estou i
um serviço a acrescentar aos
tando ao Município, o secreta
tura, Paulo Zingg, e o diretor
Cultura, Raimundo de Menezi

Das festas programadas
jar a conquista do campeonato
falarei. Se o campeonato tivess
Palmeiras. . . Ali, então esta co!
num espetáculo pirotécnico, f<
dancia. Quem não sabe que <
cial.ap aixonado e por isso n
justo? Mas cada um é como D
quis assim, paciência.

Dia 17, quarta-feira, havei
Lupe Colrim Garaude na Bibl
drade", e eu vos convoco, a
sapareceu tão jovem será estu
Nogueira Moutinho e na oca-
último livro, de publicação V"-
Outro" ¦— com n qual ela nu
dão literário de São Paulo, o Pi
Estado" de Literatura. Era Lupe
das mais altas vozes da nossa ]
e límpido. A sua perda foi
todos nós.

Concluo desejando que no
o circo, a ópera, as festas cio
ções de Lupe Cotrim Garaud
de tranqüilidade, de alegria e <
paulistanos, bem que o merece
vez ou outra, como a semana q«<
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join _*'lrt«"r explica viagens

*|S§I1

una tiistaia

!:oi lido em todas as
igrejas desta capital
boletim da Arquidiocese
com explicações de D.
Heldcr Câmara sobro o
financiamento das inu-
meras viagens que o
prelado fa,: ao Exterior.
Diz o arcebispo que"acertei comigo mes-
mo e com o governo
coleçjiado c o Conselho
Presbiterial de Olinda
e Recife, 3 ou 4 via-
gens internacionais ca-
da ano".

Informa que neste
ano cíc 70 terá de ir ao
Japão, em outubro, a
convite da Conferência
Mundial sobre Religião
e Paz. Dali irá a uma
conferência promovida
pela Organização de
Leigos Budistas, em
Kioto. Na volta passará
pelos Estados Unidos,

para falar cru 1-lar.vard,

cometi] chegou e
aiiiioeo-i comi sodré

e o s
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Para proferir unia
conferência, hoje à lar-
cie, nn Instituto de En-
genharia, na abertura da
I Semana de Tclecomu-
nicações e para visitar
as industrias de equipa-
mentos para tclecomuni-
cações, as agencias rc-
gionais cia CTB, ECT. o
centro de TV da Embra-
lei, n laboratório de ele-
Irônica cia USP, che-
gou, cie manhã, a São
Paulo, o ministro das
Com u n i cações Higino
Corsetti. Foi recebido
pelo governador Abreu
Sodré para um almoço
informal. Quarta-feira à
noile fará uma palestra
na ADESG, c, quinta-
feira n tarde, dará tinia
entrevista coletiva á im-
prensa.

O ministro Corsetti
ficará em São Paulo ale
dia 17, devendo via-
jar para Curitiba dia 1!1,
pata inaugurar o sislc-
nia de discagem direta à
distancia entre Curitiba.
Porto Alegre, São Pau-
Io. Rio c Belo Horizonte.

c/ Clark Gable
Greer Garson

Hoje, às 22:15 horas

tv tupi cumã
__
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IMéVMS MENDES
\j

wik'i7_í1JLPÍ_1K--- M_ u
Rua Santa Teieza, 20 - 12.° andar

{Edifício W. Mendes Caldeira)

Está à disposição cios clientes e amigos no setor
imobiliário de São Paulo.
TELEFONE: 34-4228

CCMPRA — VENDA CORRETAGEM

hia de sua filha, Maria
i Maria do Carmo dc

esteve cm Vila Carrão,
lusamente homenagearia

¦ i daquele bairro e de
is <¦ imde instalou a 1

¦v promovida pelo Gi-
ele Vila Carrão.

arco Antônio Caslello
>• do sr. Abreu Sodré,

)irlo relato do trabalho
)reu Sodré cm favor ria
a educação, salientando
ado pelo qual São Pau-
is de aula pnr dia. Disso

séculos nosso Estado
tabelecjmenlos oficiais

nonos de quatro ano"
¦.•-mi a ;;00, Considerou
ma vitória cios jovens¦¦ •: ndem o campeonato

íbi in dona Maria do Car-
vo lado da atuação pre-

iliva, euraíi i e nssistoncialista, so-
o e o trabalho pronto?•em o despertai' pa

lidados, n conhecimen-
6 a " o homem não passará de

Na con
i Carmo,
bteu Si
•de (oi çBi
•los mora
í;l(-o: vi:
tim cie Ci
islo Esistí

0 sr.
ranço, 

".ass

ircsciitoti
) gfJVOÍ'110
iveri.lu.de- i

no e:-:;
! recebe li
ie em qv.
issuia 40i
• ensino <
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fS v Aquantos üanharam/

roubo do cofre de ademcir
ias 13 horas do próximo rii.t '.'!>. nu

tiusclliii F manente de Justiqa da l.n Auditoria
ca, Guanabara, estarão sendo julgadosi csliiJanícs Ciuslavo Buarque Schiler, João Mar-» Ai Keinaldn .losó de Melo c Washington

lorcira i. ;ii?„ acusados dc ferem participado doíuIio do cofre do cx-trovernador Adhemar de Bar->Vqup Cila va recolhido à residência do médicoutau uurlamaqui.

tdedo-tiajro", 
a

telhor "batida"

provou todas as "balidas" cio
i rjuls. Durante dois dias inteiro.1;, a

.is,a com limão, coco, maracujá, queijo.
mais uma infinidade inacreditável dc• bebida nn I Festival Brasileiro ria Ba-

.,» Clube Solar de Amigos, Cerca rir- 50
ii um com o seu n gredo — concorreram

Cii 2.1)00,00.
io rtomiiiRO, os grupos do jurados se revê-

w-suinié apradavcl". segundo alguns, de
por uma. as batidas concorrentes. Ontem, o

:iido pelo sr. Paulo Pestana, secretário
i i - nelo.

-tivnl dn Batida, recebendo os: seus res-
classificaram-se: no primeiro, com 2 mil

balida "Dedo-Duro", feita pelo sr. Ivn
laudo o Paraná: em segundo, com mil

representando a Bahia, -Fenis",
•rirles Oliveira em terceiro lugar, feita

¦:ii'.o Marques e representando Sim Paulo.
1 ¦¦¦' quarto lugar, empatadas, ns batidas

penhor Domingos ria Silva Neto o "Jo-
ireira. ambas de São Paulo o que rece-

os rie ,'nii cinzeiros.

iefanío: começa
hoje a vacinação

Hoje tem inicio cm to-
do o interior rio Estado cie
S. Paulo a vacinação nbri-
galpria contra tétano. Se-
rão vacinadas aa crianças
das escolas municipais de
cada município. Caria ro-
ííiãe sanitária rio Estado
cuidará rio seu setor. Cal-
cula-se que cerca de ....
350.000 colegiais rios cur-
sus primários em todo o
Interior estarão sendo
imunizados contra o tela-
no Ao mesmo tempo em
que se desenvolverá a va-
cinacão cm massa dos eo-
legiais, as Secretarias rie
Saúde e Educação promo-
verão iinin campanha de
esclarecimento, princpal-
mente entre as massas
rurais, no sentido rie eli-
minar tanto quanto possi-
vel a ação das "curiosas"

Confira aqui os resul-
tados dos jogos -ria Lo-
teria Esportiva: jogo 1:
Corintliians, 0 x Sáo
Paulo, 1; jogo 2: Pai-
meiras, 1. x Portuguesa,
I; jugo 15: São Luis, t) x
Grêmio, ü; jogo 4:
Goiás, 1 x AUelico
Goiaianense, ?,: jogo 5:
fluminense, o x Jequié.
U; jogo (!: Cantagalo, 2
•; Niterói, 2; jogo 7: Va-
Seriodoce, 2 x Uberaba,
II; jogo II: Ceará. I) x
Fortaleza, 4; jogo 0:
Cotinguiba, 1 x ítabaia-
na, 0; jogo 10: União. 2
x Grêmio Oesíe, U; jogo
II: Avai. 2 x Palmeira::,
1; jogo 12: Esportivo,
li v. Cruzeiro, 0; jogo
13: u S:m!". Cruz ven-
ceu o 14 rie Julho, no
sorteio.

O V i.-'.o da Gr.nia
manteve a liderjmça ria
certame cai ioca ao ven-
eer o America por '.', a
" c í -i preliminar o Ok: •

ria ganhou do Madurei-
ra por ii a 1.

No certame mineiro
n Cruzeiro superou o
Fluminense por 4 a 0;
o Uberlândia ganhou do
Vila Nova por 2 a L; o
Spprt empatou con: o
Flamengo, por 2 tentos
e o Atlético cie Trás Co-
rações venceu o Tupi
por 2 a 0.

O Santos disputou a
sua segunda peleja da
alua] excursão nn Extc-
rior. Jogou na Vene-
zucla, superando o Ga-
licia som maiores riifi-
culclarics pela contagem
cie 5 a 1. lama. Pele,
Picolé, Douglas e Abel
foram os marcadores.
Isabolino marcou nara •>
perdedor. O lime san-
lista foi este: Edevar;
Carlos Alberto: Ramos
Delgado. Djalma Dias e
Rilrio: Lima o Léo; Ma-
miei Maria (Douglas),
Picolé, Pele iEdtD v.
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Escolha o modelo de sua preferência.
Leve-o para casa e grave bem isso:

W<\ Elefro sempre surge a melhor oportunidade
para voce comprar o que quer.
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< Gravador Crowncordor 9001

^i^^^^^mfM Mini 17. Funciona cem pilhas,
correulo elétrica ou na bale-l**l'1— • Isam ¦ ¦ m . ¦ .¦ ¦•-¦ j' ,¦' " -¦-*-. r.-j

ria do seu carro.
Em pagamentos
iguais do 27,30

LUCRO D
BE RENDA

Gravador Crowncorder 8750
Funciona a pilhas ou corrente
elétrica. Adaptável om 110 ou
220 volls.
Em pagamentos
iguais dc

stir em Incentivos Fisceis nos áreas dn
Stifj

pe, Sudam e Embratur, lembre-
"muita água passa debaixo da

""¦ 
; csccíhi realmente

^SULTE UM ESPECIALISTA

INVESTCAP SA
confinou» Gí cáudio e valdües MODiuanios

MŴ^s

-§_-___S^g__
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31,00 x^^^^^P\

Toca-TapeMeca7200.Estdreo
Próprio para carros. Funciona
et pilhas ou corrento elétrica.
12, 110 c 220 volls.
E:e pagamentos

uais de

_
A

3NHECIMENTO E TÉCNICA EM
INVESTIMENTO DE CAPITAIS

"IO PRADO, 33 — 5.o ANDAR
•»6-4448732-5221, 35-7315

^ 
'}¦)

Compre, Bconomite c ganhe l Volhs o km. c mais 53 prêmios Iodos os meses na Super Concurso Elelro-Radionrai.
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DMKÇA a propaganda gratuita

dos partidos através do rádio
e rie televisão. Uma conda-

mação do presidente do MDB, senador
ciscar Passo?, está sendo transmitida
nos eleitores, na qual se pede o com-
parecimento às urnas, a fim clc que to-
iios os brasileiros assumam a respon-
sabilidadc da decisão,

"No momento em que se inicia a
campanha eleitoral pelo rádio e pela
televisão — diz o lider oposicionista
— dirijo palavras de confiança e de
estímulo ao povo de todos os Estados
,¦ Territórios e. cm particular, aos meus
companheiros do MDB. Dentro em
breve, i 15 de novembro, o povo escn-
llierá os seus novos representantes c
poderá, com essa escolha, mudar o cur-
so dos acontecimentos.

Como presidente nacional do Mo-
vimerito Democrático Brasileiro, peço
i preferência popular para os candi-
datos do meu partido, homens capazes,
selecionados entre os melhores, forja-
dos na lula pela restauração dcmocrá-
tica.

Sem embargo, reconheço o pro-
clamo o direito quo o povo tem de es-
colher livremente os seus candidatos.
O essencial ó (pie vote, que assuma a

lllill
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responsabilidade de umá decisão,
omissão significa fuga. estagnação,
que não soluciona problema algum. Os
pyvos in"' souberam resistir e lutar
por um ideal, mesmo em condições
desfavoráveis, mereceram sobn viver.

0 d( ^envolvimento econômico da
nossa Pátria está sendo conseguido
nulo governo e nós 0 aplaudimos. ..Ias
n plenitude democrática, pela qual
oos balemos, lera de ser conquistada
./.'o povo. E' preciso que êle decida.
Que participe. Que vote. Conclamo o
povo brasileiro a que compareça às tir-
nas c vote Mas voto conscientemente.

Repilo as palavras dc Theodore
Roosevell: •'¦ muito melhor arriscar
coisas grandiosas, alcançar triunfo c
glória, mesmo expondo-se á derrota,
,i(i que formar fila com os pobres de
uspírilo, que nem gozam muilo nem
sofrem muito, porque vivem nessa pe-
Numbra cinzenta que não conhece vi-
tória nem derrota.

Nossa resposta ao que não nos
agrada é o voto. Ele vale como consa-
gração ou como repulsa. Não desejo a
penumbra para o novo brasileiro. Co-
mecemos, com o nosso voto, a cons-
l ruir um Brasil politicamente novo.
Este é o apelo que faço no inicio desla
campanha".

sátiro vê situa;
lerfeitameiite

iê ©i
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lmÍA opinião do sr. Ernani Sátiro, governador indicado
1^1 da Paraíba, é da mais perfeita normalidade "a s -

tuaçáo politico-eloitoral, ao contrario de algumasdeclarações que lem surgido, feitas por ilustres políticos pn-raibanos". Disse que a ARENA e o MDB vêm agindo cm
perfeito entendimento junto à Justiça Eleitoral, em lucloaquilo que diz respeito á lisura do pleito cie novembro.A propósito lembrou que a imptlgnação cia candidaturado sr. Domieio Gondim an Senado não foi feita polo MDBmas pelo procurador eleitoral.

A respetio dessa impugnação. por falta de domicilioeleitoral. Ernani Sátiro afirmou que o sr. Domieio Gon-dim "Inequívoca e provadamenle é eleitor no município deAreia, tendo requerido e obtido sua Iransíereucia cio Estadodo Rio para a Paraíba, dentro dos dois anos ex:g'dos acíalei.
Entende o ex-ministro do STM que o domicilio ele!-toral e uma figura jurídica "sui generis", criada pela LeiEleitoral, para que o cidadão manifeste a intenção de exer-cer seus direitos de votar o ser votado em qualquer partedo território nacional, de sua livre escolha. Embora s ¦

assemelhe ao domicilio civil, com éle não se confunde odomicilio eleitoral.
Lembrou o episódio ocorrido com o sr. Etelviro Lins

que, residindo fora de Pernambuco, teve denegado pelaJustiça local o seu pedido de transferencia do titulo daeleitor para aquele Estado. Recorrendo da decisão saiuvitorioso."Isto demonstra que o que a lei pretende é a manifes-taçao do propósito, pelo cidadão brasileiro, do ser eleitorneste ou naquele Estado ou município.
Proibir, pois, que o sr. Domieio Gondim seja candidatoa senador pela Paraíba seria cortar-lhe os direitos politi-cos. uma vez que pelo Estado do Rio, onde não é mais ciei-lor, é que náo poderia se candidatar. Ficaria então cida-dao brasileiro que é, no pleno gozo dos demais direitos, pri-vado de ser votado".
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Vj\ AI visita que o sr. Hilário Tor
i>' Aprazível a reportagem coi

contato con: o candidato ao S
blica, obtendo dele uma entrevis"DIÁRIO DA NOITE".

Respondendo às perguntas.d
a poiitiea de isenção do ICM, que
da pelo governo federal, assim esc
lário Torloni:
ISENÇÃO"O governo federal vai manter n
dutos agrícolas as isenções vigentes
dos os produtos, portanto, que agon
ção cie impostos, continuarão a goz;
A alteração que vai haver é em rei
ras Municipais, que hoje estão sei
nas suas receitas por causa dessas
neficio de outros municípios altame
dos. Vai haver, dc primeiro cio j
uma redistribuição mais justa Io [(
que os prefeitos dos municípios agr
lus receberão o ICM correspondeu
da produção do sou município. Ess
do governo do presidente Medi
Delfim Neto transmitiu aos seerel
de Iodos os Estados. A nossa Secrc
em São Paulo dentro de poucos <
prefeitos doa municípios do nosso
dice da arrecadação a que vão fazei
dc janeiro em diante. 1". portanto,
presidente da Republica, do ministro
governo do Estado. O novo ICM. qu
tir de primeiro de janeiro dará a
colas e aos municípios pecuarisi
monto do muilo valor para as
llá municípios que vão duplicar o
que vem e outros vão até Iriplie;
ro que alguns municípios não terão
to tão rápido da sua arrecadação, c
municípios altamente industrializai!
ossis municípios já compreendem n i
fortalecer financeiramente aqucli s
produção realmente se efetiva i
agrícolas e os municípios pecunrisl
presidente Mediei, dentro de poucos
rá o ser comunicada a todos os preí'
indico une vai vigorar clc primeiro i
diante. E', portanto, uma reformi
trazer aos municípios um fortalecia;
realmente necessário c de imores
(nrio de São Paulo".
INTEGRAÇÃO

¦ - Como vê a politica de inti
presidente MédtCi?"1" o primeiro grande passo pai
trabalhadores no faturamento brul
:mpresas. Não c unia medida que

dizer salvadora, mas ola e o prin
é o primeiro — nenhum goverm
primeiro passo — para participarei
no' faturamento das empresas. 1
Fundo dc Integração Social t
principalmente médias e peqt
porque essas empresas vão sa lil1,
vio dinheiro, que hoje onera
parle dessas empresas. O Fundo d
ao mesmo tempo quo beneficiai
virá para fornecer capital de giro p
presas libertando-as, portanto. (
nheiro. que tanto vem preiuclie:
lhadores e os nossos ompresári
de uma mediria de alto cunho
tes rio fim rio ano. o presidon!
complementar com outras meclic
de alcance para os trabalhadores
rins de todo o nosso País".
VINCULAÇAO

—- Qual o esclarecimento que ¦¦
zer a respeito da vinculação de
eleições?"Os votos continuam vir.
tado estadual e para deputado f
dindo votos para os nosos caudal
deputados estaduais o deputados
vinculado o voto. A novidade c o \
que é inteiramente desvinculadi
nesta eleição, votar cm dois_c:i:
não apenas em um, porque são <
abrem no Senado ria Republica. O ¦
tanto, ciar dois votos (lesta vez r
bro. E o nosso apelo e o sentido (
v para que os dois votos prestigii
tos ria ARENA, principalmente o
Zancaner, presidente ria Assembh
postula comigo, ao nosso lado, :
sentar São Paulo no Senado (ia
dade é importante porque ba eleiti
a conhece. Claro (pie o eleitor i
senador só, mas tem direito a votar
dalos a senador. Essa é a inovai:
novembro".
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Você estará, assirn, aplicando no Fundo
de Investimento Finasa-157, o que
representa segurança e rentabilidade.
Você terá lucros, o que lhe proporcionará
motivo para mais aplicações. E assim
por diante, Para sua facilidade, dirija-se a
qualquar agência dos seguintes bancos:
Banco Mercantil de São Paulo SA,
Banco Nacional do Comércio de São
Paulo S.A., Banco Noroeste do Estado de

São Paulo S.A., Banco Boavista S.A.,
Banco Novo Mundo S.A. e
Banco Comercial do Paraná S.A.

BANCO FINASA
DE INVESTIMENTO S.A.

Rua Conselheiro Crispiniano, 317 - São Paulo
Av. Rio Branco, 123 - Gr. 611 - Rio de Janeiro

Ganhem dinheiro, nas horas vagas, vendendo assinala-
ras dei jornal para as classes A e B. Oferecemos curso
de psicologia de vendas e relações humanas. Ótimas con
dicões de cfanho.

Inscrições no
IPROV
Avenida Ipiranga, 879 - 4.° andar - ConjuníojS

DIN
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porta rio "Electra" da "Ponte Aé-
, ^ rou aparece uma crioula muito

sorridente — tunira preta com
randes ramagens alaranjadas. Aos foto-

...rafrs e zinegrafistas ciuc a esperam, ela'' 
s ",i0 mostra o rosto, está üilmando-os Iam-
| hém com urna pecitiená máquina dc 8 mili-
I rr,:íi;oF. l.otio o,ue desembarcou, Sarati Vau-
g ghaii mostrou aos jornalistas do São Paulo
1 sua .simpatia.

rnh. o.ue é chamada "A Divina" pe-
.jlicn e crilicos internacionais, vem

I a São Paulo para uma temporada dr- três
d'Br. eni aprt:s-:nlK(;6es no TUCA Islo,
aliás, é uma volta; ela já veio ao Brasil ou
Ira vez c cpnla qual foi a impressão que
guardou do país"Uma terra dc amor, amor c mais
amor. Se morresse amanhã, morreria feliz,
pnr eslar nn Brasil".

línquanto Cala, Sarah ri muito faz pes-
lira beijos, quando quer agradecer a

algum elogio, A seu lado está o marido,
Jimrhy Jones e o empresário Michael Hen-
i'v. Os romponenlcs do (rio estão também
presentes ã entrevista: Gene Poria, baixis-
Ia: 3cne Pcrla, baixista: Don Abney, pia-
Ia, Don Abney, pianista c Jimmj Cobb, ba*
(crista. Como Sarah, Cobb lem uma filma-
dora na mão e fica vginndo o aeroporto,
procurando assunto para filmar.

A cantora nega que seja uma mulher
rica — "sou é muito pobre" — mas di/. que
continuará gravando sempre, contrariando
uma noticia que dizia que a "Divina" r!oi
xaria os discos, por não serem atividade In-
LTa ti''.'a

Sábado, no Rio, na despedida rio Sarah
Vaughan, nouve uma audição especial com
unia ria1 maiores cantoras brasileiras. Kits
Regina Sarah diz que çoslou muito; Klis é
a única cantora brasileira mir ela conhece,
impressionou-se 'pela voz, sentimento e co-
niunicarão". Durante esta semana, ela vai
conhecer outra rias "grandes." brasileiras:
Elizelh Cardoso, sua xará, já que às duas
In, dario o apelido de "Divina"

As coisas riue gosta: cozinhar, dar umas
laçadas rln golfo 'V rles homens", ao qile
limmy Jones ri e diz "representados por
mim" "Não sei se minha filha. Deborah se-
rá também cantora; é muito pequena ainda
para se dizer alguma coisa. No momento,
pelo menos, não gosto da maneira como ela
ca n Ia".

Sr- lem tempo, ela ouve outros cantores
Os favoritos são Tonny Bennelt, Billy Ecks
line: nutre ns mulheres, prefere Klla Filz-
gernld, Carmen McRae e Arellia Franklin.
E os "dez maiores" do ja/./','

— "Na minha opinião, o maior mesmo
e Charlie Parker. Há tantos outros, enlre

eles, Lester Young, Dilly Gillcspie, Cole-
mau Hawkins, Miles David, J. .1, Johnson,
Wcs Monlgohicry De artistas novos, uma
cantara que prometo muito é Roberta
Fláck".

apenas uma pergunta faz com. ciuc Sa-
rall fiqur séria . Ela se nega a talar sobre
política. E' um dos assuntos que chama de"pensamentos privados", quê guarda ape-
nes para si, tanto mais quando está tora de
sftti país

Ma.- em seguida, sua mão se agita —- o"chuveiro" de brilhantes faiscando — e cia
atira beijos pera os jornalistas, quando um
deles lhe diz que do.s artistas estrangeiros
vindos a São Paulo, ela foi a mais esponta-
nea : simpática.

Ficou muito satisfeita também quando
o empresário Ramondini transmitiu-lhe as
boas vindas de Pele, que está em Nova tor-
que oxcursionando. O jogador, explica Ra-
monclini, fazia questão de ser o apresenta-
dor rios espetáculos de Sarah De qualquer
maneira deixou seu abraço à cantora.

Durante sua temporada em São Paulo,
Sara'» Vaughan ficará hospedada na suíle
presidencial de uni hotel, decorada com
cortina- roxas, a seu pedido e será servida
pnr tuna secretária, um cabeleireiro e uma
costureira fone trabalharão em regime cle
2 1 heras por rli.a) e lera um escritório moii-
lado no apartamento

Alem rie seu extraordinário talento,
Sarah Vaughan chegou ao lugar que ocupa
entro as cantoras, com muito estudo, ini-
ciando sua educação musical ao sele anos
rle idade.

Aos 1(1 anos. fez sua primeira apresen-
l.ição. no Teatro Apollo do Harlen, por on-
rle já haviam passado Ella Fitzgeráld e Bil-
lv Eckstine A América e o mundo conhe
ciam naquela noite uma nova estrela. Earl
Hino; (outro artista já conhecido rios brasi-
loiros) foi o primero a contratá-la, como
pianista o cantora

Três anos mais tarde, sua educação es-
lav,-, mais apurada; continuara os estudos
musicais, complemenlando-os com técnica
e direção rle espetáculos. O primeiro disco
que gravou — "II.-- magic" — vendeu dois
milhões de cópias Também por outro disco

— "Greal songs from groat shows" - Sarah,
até então consideraria uma cantora excep-,
cional. passou á galeria rios "mitos".

Ela possui, segundo a opinião rias
maiores autoridades internacionais em mu-
sica popular, "o mais completo instrti-
mento vocal rio mundo"

As audições dn "Divina" serão Iodas no
TU CA — Hun Monte Alegre — hoje. ama-
nhã c quarta-feira, com inicio às 21,00 ho
ras, A estréia, hoje, c dedicada aos estu-
dantes
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Banco de I n v e s ti rn en to e
Desenvolvimento Fiducial do

Comércio e Indústria S. A,
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mento e Investimento Comind
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Há muitas portas para v. ser
bem-recebido no Banco do Com-
mercio o Industria de São Paulo.
São, por exemplo, as letras de
câmbio Comind. Ou os finan-
ciamentos Comind de veiculos,
equipame11 tos proíissionais,•
bens duráveis em geral. Ou as
letras imobiliárias e cadernetas
de poupança da Tietê. Ou o
Fundo Fiscal de investimento
Fiducial. Fundo Fiducial de
Valores e Certificado de Depò-
sito com Correção Monetária
Fiducial Ou a orientação espe-
cializada da Cival.

Enfim, são muitos os caminhos
pelos quais v pode nos acompa-
nhar num. empenho comum cle
progresso. Com 232 agências que
são como 232 olhos olhando por
você em todo o Brasil, e com o
dinamismo de todo um corpo
a trabalhar por você, lhe oíere-
cemos mino maior mobilidade
no mundo dos negócios.
Não se prenda' Ganhe, com o
Commercio e Industria, maior
diversidade, maior rentabilida-
de, maior tranqüilidade, coníór-
to, serenidade.

Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda.

maior
mobilidade

Leitura direta
Números visíveis a grande distância,

II lüGÜS-niHES OE MEIO PIMEHTÍ, S. B.
i í Cardeal Artoverdo, AH • C. P. 11.106 - S. P. ¦ '

' 
ris 80-3450-B0.69S2-80-6319-81-4349-81-6085
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«t UMA promoção do Ministério da
[^ Marinha, estiveram neste do-

mingo, numa distancia de 40
milhas da costa do litoral paulista, tròs
belonaves brasileiras. Elas executaram
para a imprensa, governador do Estado,
comandante da II Região Militar secre-
tários de Estado c outras altas autorida-
des, uma demonstração.

Durante sete horas, os convidados
tiveram diante dc seus olhos, o que so-
mente tinham conhecimento através do
cinema O navio-aeródromo Minas Ge-
rais o contra-torpedeiros Pernambuco, o
contra-torpedeiros Mariz de Barros, do
Brasil e os de nacionalidade norte-ame-
ricana John Willis c o Harry E. Yarnell,
faziam parte da "operação anti-subma-
rino-acronaval".

Deixaram o cais 20, do Porto dc
Santos por volta de 8.30 horas da ma-
nhã em direção á barra e quando se cn-
contravam a 40 milhas da costa, entra-
ram na chamada área dc exercícios. Os
navios passaram a ocupar lugares estra-
tegicos no oceano Atlântico. No interior
do "Minas Gerais", estava mais de uma
centena dc jornalistas que foi especial-
mente convidada, o governador Abreu
Sodré; o secretario de Turismo do Mu-
nicipio dc São Paulo, Amcdeu Papa; o
comandante da II Região Militar, general
Vicente Dalc Coutinho; o comandante da

Policia Militar de S.P., coronel Confucio
Danton dc Paula Avelino; o secretário da
Justiça do Estado, professor Hely Lopes
Meircllcs; 0 coronel Antônio Lepiane; n
vice-almirante, Silvio de Magalhães Fi-
güeiredo; o comandante do VI Distrito
Naval; o coronel Luis Maciel, presidente
da Subcomissão Geral de Investigações,
setor de São Paulo; o secretario do Tra-
ballio do Estado, Virgílio Lopes da Silva
c outras autoridades e representantes.
Inicialmente, os visitantes foram recebi-
dos pelo capitão Antônio da Silva, aju-
dante de ordens do Comando do VI Dis-
trito Naval, que os apresentava às auto
ridades militares representativas da cs-
quadra que participaria da demonstração.

"Um pais que fabrica Galaxics c
Dodge Darts. não pode ficar satisfeito
com esta Marinha. Esta demonstração
vai mostrar aos senhores, o que estamos
fazendo para que nossas costas mariti-
mas fiquem guarnecidas, e. com o que
fazemos". Temos poucos navios, temos
poucos submarinos, nem podemos fazer
frente, se olharmos por este angulo, a
dezenas de paises. Mas se atentar-
mos para o elemento humano, então os
senhores irão se orgulhar de terem nas-
eido neste Brasil". Palavras que coman-
dante Silvio de Magalhães Figueiredo
usou, para se dirigir aos convidados, es-
pecialmentc ao governador Abreu Sodré.
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Compre já sua geladeira no "Credito Fácil GG" -
os preços mais baixos de São Paulo!
CLÍMAX - CÔNSUL - FRIGIDAIRE

GENERAL ELECTRIC
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1.° pagamento desde 5r
mensais iguais desde 21f
RADIOFONOGRAFO DELTA 890,
3 ROTAÇÕES,
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TRANSISTORIZADO DE BOLSO,
RADIO OSAKA 70,
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II»0 pagamento desde
mensais iguais desde «1
CONJUNTO ESTOFADO DEAL'
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i.° pagamento desde 5,
mensais iguais desde 59;
CONJUNTO ESTOFADO COLONIAL "MARIA
MOLE" COM ALMOFADAS SOLTAS

1899 ou desde liíiriérisaisíguailiff
RENNER 60 PEÇAS. COMPLETO P/ JANTAR. LINDAS DEÇ0JÍí|||s'
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CAMA RESERVA DOBRAVEL

CARRINHO DE CHA
. OU BAR,DOBRAVEL

COM RODAS E ESTRUTURA
METÁLICA.
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hora, com cinco metros dc
comprimento, com qui-
nhcnlos quilos dc poso bru-
Io, que em chamas vai cair
a 20 milhas rio distancia.
O missil temer c úhi l'o-
guete balístico de dois cs-
tágios. que transporta um

dali torpedo acústico dc con-
¦ islirin. siderável profundidade
vcleci- oceânica.

Dando prosseguimento,
o contra-lorpedciro Y\;r-

o.avarn nambucb, do Brasil, um
\'av;o dos maiores da America' e do Sul, procura cortar o

venlo dc frente, pelo lado
esquerdo do "Minas Ge-
rais'', para fazer a opera-
ção denominada passagem
de carga. E' uma manobra
audaciosa que normal-
monte se faz em pleno
oceano, com qualquer tem-
po. A que foi realizada.
Iransporlon do "Peruam-
buco" iiara o "Minas Ge-
rais". um oficia! dc mari-

lia, que trazia um pro-
e ao governador cio Es-

lado, como agradecimento
da sua presença na de-
monslração. Foi realizada
com muita tensão' dos
convidados que riémons-
Iravam temor pelo qi
pudesse acontecer com o
oficial quando estivesse
entre os dois navios, Êxito
total. Por telefone foi o
oficial cumprimentado pe-

overnador.
Agora, os seis aviões <•

os três helicópteros que
estavam no ".Minas Ge-
rais'1, já deixaram os seus
lugares e eslão lazendo
evoluções sobro a esqua-
dra. Os navios participai)-
tos. tomam oulra formação
o se inicia a mais esperada"operação": lançamento do
bomba napalm (a bomba
incendiaria 1. Embora a
cenário tenha sido prepa-
rado o o efeito das chamas
da gasolina gelatinosa ter
sido bem diferente da roa-
lidado (em torra é mais
violenta), a demonstração
é bastante realista.

As bombas eram lança-
is dos seis aviões da FAB

integrante.-- rio l.o Grupo
:ie Emprego Geral que ha-

viam decolado da pista cio Distrito Naval, o seu chefe
lorta-aviões que possui rio Estado Maior da Arma.

capitão cie mar-c-güerra
Paulo 1-Ienchvl Marfins.

por volta tias 16 horas.
o porla-aviõés 

"Minas Ge-
rais" e os quatro contra-
lorpedeiros, deram por en-
cerrada a sua demonstra
cão, atracando ao largo da
baia de Santos. Os convi-
lados, imprensa s aulori-

dados, foram transportados
¦."o barcos da Marinha pa-
ra o cais. onde conduções
esneeiais os aguardavam
para retornar a São Paulo.
Todos saíram dizendo uno
domes do que assistiram,
sentiam-se um pouco mais
brasileiros do que eram
antes de embarcarem.

Dorival Sclbach c Laís'
i i rttsàli, nossos oi ri» -
dos especiais

1 mis
.'idade

normalmente, de sei< a oito
navios contralorpedeiros
como escolta c tem as se-
•.'.uuil.es finalidades:

1) _ Fornecer apoio
a é r o a aproximado
nas ações anti-submarino,
om nualnuer condição do
tempo: II) ¦— Escoltar,
controlar, dirigir ou su-
porvisionar ás ações de lô-
das as unidades de super-
ficio o aéreas que consti-
tuem a força-tarefa aiitt-
submarino; III) - Escol-
lar comboios em águas on-
do ha ia grande ameaça de
ataques submarinos.

Tom um poder ofensivo
como o da1 orna unidade .le
a(í'(me. quando pode opo-
rar com seus aviões a .'a-
i'i on bélico, nu" por se-
ív m ri... menor norte, pode-
rã o ser rie maior numero,
cerca dc ?,Q. dependendo rio
•'pri. Normalmente, a art-i-
'haria He um navio-aoró-
drõmo c pequena " desl:-
nada apenas à defesa con-
l.ra ataques aéreos limita-
de:.', uma voz que a -na ('¦:¦-
fesa eslá entregue aos na-
viris de escolta o às suas
prónrias aeronaves embar-
cada?.

Todas as demonstrações
idas nela esquadra

comandada pelo vice-ahni-
rante José de Carvalho
Jordão eram feitas cm in-
glès o os sinais que oram
emitidos dc uma belònave
nara outra eram em códi-
go interaliado. Fizeram
nari o da demonstração,
atem dos iá citados, os se-
gr.intcs oficiais: contra-al-
mirante Roberto Mario
Moncratt oue comandava
a Porca Aeronaval: o co-
mandante rie, "Minas O"-
rais", capitão de niar-e-
guerra Raphael de Azeve-
d" Branco. Participoi
ainda, o capitão r!e mar-e-
guerra Vicente Conte, que
exerce a- funções de capi-
fão-dos-nortos de São Pau-
Io. atualmente lotado na
Capitania rios Portos rio
Santos! Acompanhou o vi-
ce-almiranle Silvio de Ma ¦
g.alhães Figueiredo, do VI

GINÁSIO, CLÁSSICO 01) CIENTÍFICO (MESMO M 0 GINÁSIO)
CUIISOS l!.M'ir)OS om li .a 12 ii-csoí:. Inscrições abertas sob Hçtümc reacrai no 1
nlcl 5 - CURSO WC MADUliKZA "PATKlAlíCA" — Autorizado pelo Governo, sob n.o 5!)
do 19.13 ensinamos orientamos r aprovamos mais de 35.1100 alimo.s. üelat-ào na Secretaria),
des: 

'Cr? 
-10,00. NoS SÁlIHMOS ONUH VOCK DEVE 1'AZEK SEUS EXAMES. PatiloRrafia en

rin dn Rin, <•'(¦ Apostilas com-
Bento, 201. Fone 33-5539. (Des-

ovas turmas dia M. Mensallda-
,'ln dias.
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urss também
condena palestinos

A URSS acentuou sua
condenação indireta aos
desvios de aviões pelos
palestinos, publicando no
"Pravda" a reprovação pe-
Ia Jordânia e pelo Comitê
Central do Movimento da
Resistência Palestina.

O órgão do Partido Co-
munista Soviético assina-
lou que "o.s paises árabes
fizeram compreender ela-
ramente que tais ações su-
mente prejudicam a justa
luta dos povos árabes".

Um telegrama da agen-
cia TAS, dalado de Amã,
assinalou a condenação dos
desvios de aviões pelo pri-
meiro-mmistro Jordânia-
no, Abdel Rifai e a decisão
do Comitê Central do Mo-
vimento da Resistência Pa-
lestina de suspender a par-
ticipaeão da FPLP nesse
comitê."Pravda" cita a resolu-
rão do Comitê Central, se-
gundo a qual. "a FPLP
coloca em perigo a revolti-
ção e prossegue numa ati-
vidade que se opõe à luta
real contra o sionismo e o
imperialismo mundial".

CICV CONTINUA

O Comitê Internacional
da Cruz Vermelha "não de-
pós seu mandato, e os pai-
ses interessados e a Cm/
Vermelha estão de acordo
pobre as gestões a reaU-
zar", declarou Mareei Na-
ville, presidente do CICV.

Este Tez a declaração ao
deixar a reunião do "Esta-
do Maior Internacional ds
Crise".

Naville declarou também
que continuava lendo es-
peranças de obter a liber-
tação dos reféns detidos
pelos guerrilheiros jwles-
Unos,

Interrogado sobre tini
eventual regresso de um
enviado do CICV. Rochat,
a Amã (Jordânia), Navil-
le negou-se a qualquer co-
montario.

Indicou, entretanto, que
não se laloti em momento
algum de ruptura de ne-
gociações com os palesti-
nos.

Por outro lado Reginald
Maudling, ministro brita-
nico do Interior, ordenou
que se prolongue a deten-
ção preventiva da terroris-
ta palestina Lcila Khaled.
segundo a legislação sobre
estrangeiro.

Dado que a legislação,
limita esta detenção a chi-
co dias para os imigrantes,
Leila Khaled devia ter sido
encarcerada sábado. A dc-
cisão do ministro evita a
prisão prolongando a dc-
tenção preventiva.

Um porta-voz do Minis-
lério precisou que a deci-
são responde ao desejo de
não íazer aumentar a teu-
são enquanto prosseguem
as difíceis negociações com
os guerrilheiros palestinos.

O encerramento de Lei-
Ia Khaled faria pensar aos
palestinos que o governo
britânico não estava dis-
posto a libertá-la. como
havia prometido.

Enquanto isso. u presi-
dente Richard Nixon e n
secretário de Estado, Wil-
liam Rogers, permanecem
cm estreito contato, en-
quanto os Estados Unidos
procuram obter informa-
ções sobre o paradeiro de
reféns ainda cativos de
guerrilheiros árabes.

Fontes do Departamento
de Estado disseram que es-
tão sendo realizados todos
os esforços possíveis para
averiguar o paradeiro de"cerca de ãO pessoas que
faltam" e que estariam
sendo relidas ainda por
seus captores,

Esse numero eslá em de-
sacordo com o de 40 que
os seqüestradores anuncia-
ram que consideravam co-
mo "prisioneiros dc guer-
ia" e que, portanto, conti-
ntiavam na condição de
reféns.

Houve um evidente ali-
vio cm Washington quaii-
do se soube que cerca de
350 passageiros tinham
sido postos em liberdade.

O presidente regressou
de uma residência nas
montanhas, mas o secreta-
rio de Imprensa, adjunto
da Casa Branca, general
Warren, disse que Nixon
trabalhou e que esteve em
contato telefônico com
Rogers.

A destruição dos três
aviões no deserto Jordânia-
no foi recebida com silen-
cio pela presidência e pe-
Ia diplomacia norle-ame-
ricana. bem como as in-
formações de que cm re-
presalia os israelenses lia-
viam detido cerca de 400
árabes.

Os preparativos para a
reunião entre Nixon e o
primeiro-ministro de Is-

rael, sra. Golda Meir, que
estará nos Estados Unidos
em visita extra-oficial com
fins de promoção de ftm-
dações judaicas locais, es-
lão bem adiantados, se-
gundo se informou.

FPLP PROMETE
RESPOSTA A ISRAEL

"As detenções de ara-
bes que vivem nos terri-
torios ocupados não fazem
mais que reforçar a deter-
minação da Frente Popu-
lar para a Libertação da

alestina, de manter to-
das suas exigências", de-

rou um porta-voz da
organização.

"A FPLP, acrescentou
o porta-voz, anunciou a
opinião mundial que se ve-
rá obrigado a responder
de forma ainda mais espe-
taeular às barbaras ativi-
dades de Israel".

ü porta-voz qualificou,
ademais, de "impulsiva" a
decisão do Comitê Central
da Resistência Palestina
dc excluir a FPLP. A
FPLP. acrescentou, aco-
lhe esla decisão com cal-
ma e ponderação evocan-
do a destruição dos três
aviões desviados ao "Acro-
dromo fia Revolução", per-

lo de Zarka, o porta-voz
salientou "que este ato
provava que a FPLP era
séria cm suas petições e
que não aceitaria nenhuma
modificação a seus pedidos
por parte de outras partes
interessadas".

A unidade nacional é uma
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Salvador Allende denunciou novamente a supôs-

Ia existência de uma conspiração contra sua vida e a
de seu rival conservador Jorge Alcssandri, advertindo"aqueles que pretendem uma atitude cie insania" que
lodo o país paralisar-se-ia diante de qualquer lenta-
tiva de desconhecer a sua vitoria eleitoral do dia qua-
tro de setembro.

Allende fez uma denuncia publica semelhante em
Yalpnraiso.

Ao referir-se à suposta conspiração para assassi-
ná-lo Allende disse que "esses mesmos elementos",
cuios nomes afirmou possuir, pretenderiam alguma
ação contra Alessandri. "Digo daqui aos familiares de
Alessandri e no próprio governo que protejam sua vi-
da, c|tie vigiem, porque a provocação também poderia
ter esse rumo e esse caminho".

Afirmou quo o mesmo suposto grupo rie conspira-
dores teria reservado uma soma em dinheiro para "um
general do Exército chileno" em alusão a uma aparou-
te tentativa clc precipitar uma crise militar. Reiterou,
porém, sua plena confiança nas forças armadas.

Allende pronunciou um enérgico discurso durante
uma manifestação organizaria para apoiá-lo e "defen-
der a vitoria do povo".

A manifestação realizou-se na avenida Bernardo
OTIiggins. com a presença rie milhares de partidários.

Allende repetiu que o seu governo, no campo in-
lornacional, "reclamará o direito a que se respeite a
vontade do Chile c nós respeitaremos os governos rio
todos os paises e por certo, somos partidários da auto-
determinação e da não-intervenção".

O Congresso deverá reunir-se no próximo dia 24 de
outubro, a fim clc pronunciar-se sobre os dois cândida-
tos mais votados na eleição de quatro de setembro: o pró-
pri o Allende o Alcssandri

Para os observadores políticos, a democracia crista,
cttios 75 votos no Parlamento serão decisivos, pronun-
ciar-se-ia a favor de Alleecic, ou, caso contrario, abster-
se-ia. permitindo igualmente a proclamaçâo cio candidato
marxista, que tem 80 votos a favor, contra 45, da direita,
qtie apoiaria Alessandri.

Allende referiu-so também às Forças Armadas, afir-

mando que elas, "como forcas nitidamente profissionais,
respeitarão a Constituição e a lei, quando o Congresso
o proclame"."As Forças Armadas do Chile — disse — são Forças
Armadas profissionais e a Frente Popular fortalecerá a
sua capacidade técnica e a sua eficiência. Mas além de
reconhecermos que são forças destinadas a defender a
nossa integridade territorial e a nossa soberania, quere-
mos que não seja uma parcela à margem da vida eco-
nomica do pai", e queremos que elas se incorporem à
pesquisa cientifica, à pesquisa técnica, que conheçam as
metas o os projetos do governo, dc impulsionar o de-
«envolvimento econômico junto com elas... As For-
(ias Armadas iio Chile são forças profissionais, tradi-
cionalmente respeitosas ria Constituição e cia lei. As
Forças Armadas do Chile são o povo uniformizado e por
isso é que são queridas e respeitadas".

A seguir denunciou a existência da suposta cons-
ptraçao para assassina-lo para atentar contra Aiessan-
dri, assegurando ter conhecimento de que o grupo que
denunciou o cujos nomes não revelou, teriam planeja-
rio. "eom um sentido antipatriotico inaceitável", dispor
a soma de 500 mil dólares "para um general do Exerci-
Io chileno". "Mercadores que sempre comerciaram com
tudo — acrescenta — imaginam que a dignidade de
um soldado do Chile tem preço. Desta tribuna denun-
cio aos meus ouvintes a insolencia, a injuria que se lan-
ca contra as Forças Armadas, ao pretender imaginar-se
que poderão corrompe-las com dinheiro".

O lider marxista finalizou o seu discurso adver-
lindo sobre o que aconteceria se alguém pretendesse
desconhecer a sua vitoria nas urnas, ao dizer:"Se pretendem em uma atitude de insania provo-
car uma situação que nós repelimos, saibam que o país
parará, que não haverá industrias, empresas e campo-
neses que trabalhem, como primeira demonstração da
nossa força. Saibam que os trabalhadores ocuparão as
suas fabricas e saibam que os camponeses ocuparão as
terras.""Saibam que os funcionários estarão nas reparti-
cões publicas esperando a voz e o mandato cia Frente

Popular. Que saibam perfeitamente, que lemos o sen-
so da responsabilidade, mas que sabemos também a
força que representa um povo disciplinado c organizado
o reitero que isto que estou dizendo não implica — ou-
çam bem, nem a mais leve duvida a respeito da ali-
lude que terão as forças armadas e o corpo clc carabi-
nciros (Policia Militar) do Chile.

"O que quero assinalar aqui é que o povo lem que
estar alerta, e quero insistir em que a ordem, a dis-
ciplina, a estabilidade democrática c a ampliação ria
democracia, para fazê-la autenticamente efetiva, no
econômico e no social, será o trabalho do povo, quan-
rio formos capazes — e o faremos — rie cumprir o pro-
grama da Frente Popular".

"O povo triunfou. O povo defenderá o seu triunfo,
o povo governará. Ontem dissemos: venceremos. Hoje
dizemos: vencemos e amanhã cumpriremos o programa
oa Frente Popular".

Por outro lado, Salvador Allende. declarou à re-
vista norte-americana "Time" que não seguirá o ca-
miniio traçado por Fidel Castro.

"O oue fizeram os cubanos é admirável. Transfor-
maram seu país do estado de casa de tolerância flutuan-
te numa terra onde existe um forte sentimento nacio-
nal", afirmou Allende.'Mas o Chile é diferente. O Chile é o pais mais
desenvolvido politicamente da América Latina. Nós.
acrescentou Allende, temos alguns problemas análogos
aos rie Cuba, mas os métodos que escolhemos sao muito
diferentes". ."Em Cuba, prosseguiu, havia uma guerra civil.
Em Cuba existia uma ditadura. No Chile existe um go-
ve.-no eleito e eu fui candidato (rês vezes e sempre
aceitei os resultados das eleições", concluiu Allende.

Interrogado pelo correspondente rio "Time" sobre
a eventualidade de um golpe de Estado militar no ca-
so rie que fósse designado presidente do Chile, Allende
respondeu: "As Forças Armadas chilenas mostraram seu
resueito à Constituição, à lei e à vontade popular. Creio
quo continuarão fazendo-o", concluiu.
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^ a UntótZl/vem com novidades.
0podge^p^anB]iWio'sistema de
fração'- '•ímam-jét'', oue lhe dá
^imêpíó:aind*maiqí; ;4
^piçk-im DodgeVque áde longe a
lls 

^da, você gai^iii-mõíezEi:; ,- 4
^ente^isibaàôià. %y ' ¦ '""
^Podge^OO^agòrà com,freio/
lr?^üo „op(io^c,6^j^^iêle-.

í8(iuepda. Deix&ofps^out^^^ireitai

(Fale menos palavrão.
ittaas^aaa^um

: Com o Dodge você
vence as piores estradas, t
sem encrencas e sem ^
blasíêmias. Êle foi feito para você carregar
mais carga e descarregar menos nome feio.

ÍTenha vida mais longa.
^Compre caminhão Dodge.j

O Dodge dá o descanso
necessário aos nervos. . -

àntek ^ém cómportamen,tp. exeniglar. ,!

Nunca piárejQa pista. V"
Compre òaminhão Dodge./
O Dodge topa qualquer -..M

;parâiíàf^ .
refôrçádGÍ qfiiè permite ã colocação de
quaiàüer tipo âe carroçaria, seni
necessidade de adaptação; s4#%'.;;'.
Agüenta mais-barg^, e tem velocidade .. ';•

semfiin. E raramente precisa de con^a#^ J^§^f^a|^^ü| ^f-^^
tem uma cabina tranquiüzante. íç:/^: ^
Espaçosa, confortável. Ótima pa$a ^;|Í^^^HKII^vl,: :

saúde de quem dirige. ,; v
Chegue mais cedo em cása.l,;' W^P^pPIP'
Compre caminhão Dodge. j> 

™

O Dodge chega sempre ,\ ¦4^
^CHRYSÜEB V
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DROGnaifl
LARGO
PAISSANDU

única aberta até
1,30 da madrugada
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Cloro! Com essa oferta, não vai sobra
um televisor porlátil para
o Papai Noel entregar no Natal.
V. escolhe a marca e o modelo cle sua

preferência dentro de uma extensa
variedade. Sob o teto amigo cle uma
casa que já conquistou a
sua simpatia - Eletro-Radiobraz.
Só que tem uma coisa...
V. precisa aproveitar já!

ESTA CAMPANHA VAI SÔ ATÉ
26 DE SETEMBRO.

âW É —g^ m^. mm^ tm

TV. Mini Colorado R.Q.
Imagem cinematográfica.
Antena ajuslável. Som perfeito.

avista 945,®©
ou ein pagamentos iguais de 63/00

Talívisor Philips 531.
Slobiiinalic do luxo. 44 ar» 117").
Duas antenas tfilescópicas ajuslóvei

À VISTA 1oW«»W#

ou em pagamenlos iguais da 68,63

GRÁTIS; 1 rádio Artilheiro.

't^SÊE^ 
Televisor Somp.
Modelo PS 12. Portai,!. Imagem perfeito." Vídeo
protegido por frente ncrílica "ray-han"

AVISTA 699,0©
ou em pagamentos igua's do "l^.-SO

;í-:-Ív:Ví-w*s.»ív-
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Teleportdlil. 12. Funciona em correnle elétrica ou em i ¦'¦'"'' '-ky' ''¦RR'^M^BÊ^Ê^^Í^^M'\ Televisor Philco Mobile B-254.

ou em pogamentos iguais de 54,00 "RkMkkRRy ^^^^^^^m^^W AU-'" OVW/CJW

Tolevisor Baby Empiro Jubilcu.
{¦..£ Porlátil, leve o funcional, fone dn ouvido.

Antena lelescópicã multidíreocnol
31 cm 112").

avista 649,00
eu em pogamentos iguais d-: 39,30

msm — tgjKW -"

Compre, economize e ganhe 1 Volks 0 km. e mais 59 prêmios todos os meses no Super Concurso Eletro-Radiobrax

©
&3 A
» II 6 7è Ct Iidsf

í£5 m.ulhe,,
'ictnamitas nr>.•"erara (luandr/l

helicópteros de com»-
norte-americanos ttralharam sábado ,,
grupo de civis na rei
proibida de Phan Tfc
anunciou um p0t|a.,-militar uorle-araerite

O porta-voz ptafe
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CONJUNTO FORMIGA
Mesa, buffet e 4 cadeiras.
Da.35£Ü>ll780

EM CONDIÇÕES
mensais
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GELADEIRA CÔNSUL
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SINGER MULTIPONTO DeJãlyGÜpor 46,90

SINGER ZIG ZAG De 42i&&~por 39,90 mensais

mensais.
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Grátis: 1 conjunto de
2 tapetes.
naylorcarpet
(1 rnetrox50) no valor da

89,00,
SINGER <V

APONTO DE OURO
Gabinete de luxo.
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DORMITÓRIO BERGAMO
Casal'6 peças.
Do„4-9t90 per
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mensais
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DORMITÓRIO JEPIME

De ^reo^or 49,90
Qfl DORMITÓRIO BERGAMO
Í1W De^ÔTtOpor 59,90

COLCHÃO SUAVESPUMA-CASAL

De4979üp°'" 14,90 mensa

EMAIS BARATO QUE LIQUIDAÇÃO!
estações iguais e remarcadas,

pelo menor preço total.
mensais

mensais

¦m.

LAVADORA BRASTEMP
PLENOMÁTICA

wlk

De J3^CTpor
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RAD10F0NE TECTRON
rVlódulo 1.

De-55^9CTpor

I

4990H t P# mpn'/T mensais

('*P*P CONJUNTO
^.. ESTOFADO

APOLO
Sofá-cama com 2 poltronas,

mensais

Grátis: 13 Pacotes
de novo Rinso.

Dr 34j§0p.r
80
¦ mensais
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TV-'MILLEN 53 cm De QQJèÜv™

5590^~0 mersTorT^ipwíWWtS

^?^ül

ensais

TV-SEMP
PIMENTINHA
Portátil.
Tela Rayban.
DcêárStTpor

90
mensais

%

BATERIA PANEX- 20 PEÇAS

Apenas HtOj^\J à vista.

BATEDEIRA
MIX
Apenas.

ã vista.

fFOGAO.
WALLÍG

De, lâjQQrpor (Jgj

90

ã
MllllIlH^jffl

ENCERADEIRA
ELETROBRIL
Apenas

à vista

CHUVEIRO
LOREN2ETTI

Apenas

a vista

mensais

B^1<£>B Praça da República, 511
QKPF

CENTRO: R. 24 da Maio esquina de Conselheiro Crispiniano • R. do Seminário 149 - R. São Bento, 92/IÚO - R. IrmS
Simpliciana, 45 - Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 1345, BELÉM: Av. Celso Garcia," 1096. BRÁS: Av. Rangel Pestana,
2192/2200. IPIRANGA: R. Silva Bueno, 2488. JABAQUARA: Av. Jabaquara, 679 (Praça da Árvore). LAPA: R. 12 de'
Outubro, 87/89. PENHA: R. Penha de França. 353. SANTANA: R. Voluntários da Pátria, I749.TUCURUVI: Av.Tucu-
ruvi, 291. SHOPPING CENTER IGUATEMI: R, Igualem!. 1191. CAMPINAS: R. 13 de Maio, 482. JUNDIAl. R. Barão
de Jurdial, 919. MOGI DAS CRUZES: R. Dr. Deodato Wertheimer, 163, OSASCO: R. Antônio Agu, 97. SANTOS: R.
João Pessoa, 49/51 e 150. SANTO ANDRÉ: R. Coronel Oliveira Lima, 27 - R. Bornardino de Campos, 41. SÃO CAE-
TANO DO SUL: R. João Pessoa, 51. SOROCABA: R. '15 de. Novembro, 84.
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12 DN 1° caderno — Segunda-feira, 14 de setembro de 1970

policia
dia & noite

wilson cocchi

Não esqueça/

SE ALGUÉM SE APRESENTAR COMO AGEN-
TE FISCAL, EXIJA A EXIBIÇÃO DE SUA CAR-
TEIRA FUNCIONAL, ANOTANDO SEUS DA-
DOS CUIDADOSAMENTE — E' SEU DIREITO
E GARANTIA.

*£*

9 N.i baixaria fio Glicerio c rua dos Estudantes só não

existan prostitutas Eaaèndo o -HMinir" para a turma.

ria So Distrito. As mulheres jn t'™*0™^^
„o novo quadrilátero Jo pecado. Cenas des agra* i\eis

aconecem diariamente o 100 metros do W *,?™,|

i-inguém toma conhecimento. Pessoas de famílias ja

nâo ousam trafegar polo «território livic .

Fiquei sabendo que o general Danilo dc ha Çunba
c Mello, «secretario da SCRurajiça, recebeu uirios

IclejrranTJs pelo apoio que vem dando â RDP nas pro-

ilr-nci-is morallxadoras, apesar da "gritoj. geral- O
-rloi-irr" nue o Departamento do Diversões 1 i ninas

pSSl a rcWr-Uo da pilantra^! dc »»¦ «fJ»fôE

«palhadas pela cidade c mais "grosso do que a lista

1CE^ÍCNovã' Iguaçu, adomestica Friua-t-a Bcle-r .-d*

Santos loi impedida dc deixar o hospital local por-

ciur- não linha Cr} 500,00 para pagar a cesariana a que Wi

Submetida Os responsáveis pela C.ua tle Saúde exig am

em troca in doadores de sangue para que tosse lipeincia,

Não é mole não... .. ,.„..„,,-,.
o delegado Ary José Baurr. diretor do DIvT, raçhcu

rrlnlnrio da Divisão de Lacraçáo chefiada pelo dele-

gado José Calderaro, que consigna o olal . de 40.036

veículos lacrados durante ti més de agosto ulllmo. Mm-

Mm as multas pagas pelos infratores totalizaram a

Êoma dc CrS 1.M2.742.77. Desta suma fazem parte tam-

b&n is Delegacias dn Interior.

ADEUS, HUGO PIERANTONIO
Quieto respeitoso, aniico dos amigos, cornipadccido

rios humildes, o que sempre estendia a mão. assim era

mico ricrantonio, repórter poliei.il. Em seu posto, fosse

a hora que fosse, eslava sempre pronto para atender
um novo local, para reportar uni fato. Chovesse nu fi-

josse sol, chamado, ITugo corria para o cumprimento d<»

dever Dever ao qual sr apegara, ad qual se devotara.
Os policiais o respeitavam. Oâ roletas o veneravam,

Nas velhas salas dr imprensa dn DEIC ou da Central,
niuie. vira muitos focas" surgirem e. depois, com seus
ensinamentos. sr projetarem, galgarem outros postos na

escalada jornalística, cie era como uni pai Sabia de ai-

çiim problema com o companheiro e transferia-o para
si. Lutava' até. vé-lo solucionado, Alé ver o outro porrln-
do novamente.

Dai à estima de IoHik mis por Ilujto Picrantonin.
Daí nosso respeito pelo 'bom velhinho". Dai nossa adml-
ração por aquele homem, pequeno rie estatura, mas

grandioso do coração, fia mata te dr Inteligência. Dai

nossa tristeza an sabermos que rir morreu, Que Hugo

partiu, Qtio aquele repórter policial de tempera dc ae.o,
de linguagem correta. Incisiva, reíormntiva, ,iá. não está
mais entre nos Dai nossa dor Nossa; saudade.

Vdeus, Hugo ricrantonio

JUCATÍRA
çsbiliocorrees

/ y\^DEMH^

m
roul»oii. está
fl© volta

AULO Ferreira da Silva, 34, solteiro, resi-
ciente em Artur Alvim, ladrão, não tem

sorte. Depois dc passar pouco mais de 18 horas
em liberdade, foi preso novamente.

Aos policiais que o cercaram, no Brás, "Pau-
lo Preto" não pode alegar inocência. Ele acaba-
va de abandonar uma casa comercial que assai-
tara. Consigo estavam cerca de. dez aparelhos de
rádio fcransislorizâdqs e mai.s um forro elétrico.

['nulo Ferreira cia Silva foi solto sexta-feira
ultima, do Presidio Tiradentcs, onde esteve à dis-
posição do Roubos. Surpreendido, de madruga-
da, na esquina da rua Dr. Almeida Lima com ave-
nida Rangel Pestana, •'Paulo Prelo" não resistiu
aos agentes da RUDI - Piloto:

"Tá certo. O negocio da mala é "bagulho"
mesmo. Veio de uma loja, na Rangel Pestana. FSu
entrei lá polo telhado, E num fiz mais nada, nao
senhor.,."

E pede um favor nos policiais.
— Me quebrem um galho, fò intimado para

me apresentai: hoje à cquipe-5 da Delegacia de
Roubos, Me ponham à disposição deles, pra que
não pensem que eú fugi". — Estavam na R-2, os
policiais Roberto, Cardone, itonda, Walter, Ro-
berto o Alfredo.

n. 4 1
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A FAMÍLIA DC

AFFONSO ALPERTI
sensibilizada pelas demonstrações cie pesar recebi d ai por ocasião de seu fale-
cimento convida o.s parentes e amigos para assistirem à missa de Ao dia que
por intenção de sua alma será celebrada, no dia 15 do corrente, ás 11 horas,
na Capela do Colégio N. Senhora do Sion, à Av. Higienópolis, 933. Por
mais este ato de religião e amizade:, antecipadamente agradece.

A SIDERÚRGICA J. I... AUPERTI S/A'., por seus diretores auxiliares, sensibi-
lizada pelas demonstrações de pesar recebidas por ocasião cio falecimento do
seu diretor vice-presidente

fra*& 

WS (658* IF&y- £?

CTCwa—«nn—a—wm

convida os clientes e, amigos para assistirem a missa de /.o dia que por inlen-

ção de sua alma será celebrada, no dia 15 do corrente, às 11 horas, na Capela
do Colégio N. Senhora do Sion, à Av. Higienópolis, 983. Por mais este ato
de religião e amizade, antecipadamente agradece.

ixmattioTffzr.texvsixi
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A S/A. AGRO-INDUSTRIÁL ELDORADO, sensibilizada pelas demonstrações de
pesar recebidas por ocasião do falecimento de

1FF0NSQ
A METALÚRGICA NACIONAL S/A,, sensibilizada pelas demonstrações cie pa
sar recebidas por ocasião do falecimento do

irmão dos seus Diretores,
convida os clientes e amigos para assistirem a missa de 7.o dia que por inten-
ção de sua alma será celebrada, no dia 15 do corrente, às 11 horas, na Capela
do Cciégio N. Senhora do Sion, à Av. Higienópolis, 983. Por mais este alo
de religião e amizade, antecipadamente agradece.

pai p. sogro de seus diretores, convida os clientes e amigos para assistirem
a missa de 7.o dia que por intenção de sua alma será celebrada, no dia 15 do
corrente, às 11 horas, na Capela do Colégio M. Senhora do Sion, à Av. Hi-
gienopolis
agradece.

O Q n 5or mais este alo oe religião e amizade, antecipadamente

WMGRIA RQ BB T*íÇ" BCMBM

A SIDERÚRGICA COFERRAZ S/A., sensibilizada pelas demonstrações de pesar
recebidas por ocasião do falecimento de

AFFONm
sogro do seu diixtor-presidente, convida os clientes e amigos para assistirem
â missa cie 7.o dia que por intenção de sua alma será celebrada, no dia 15 do
corrrente, às 11 heras, na Capela do Colégio N, Senhora do Sion, à Av, Hi-
gienópolis, 983. Por mais este ato de religião c amizade, antecipadamente
agradece.

A EMIL S/C LIDA,, sensibilizada pelas demonstrações de pesar recebidas por
ocasião cio falecimento de

pai e sogro de seus Diretores, convida os clientes c amigos para assistirem
a missa de 7.o dia que por intenção de sua alma será celebrada, no dia 15 do
corrente, as 11 horas, na Capela do Colégio N. Senhora do Sion, à Av. Hi-
gienópolis, 983. Por mais este ato de religião e amizade, antecipadamente
agradece.

C=^3
A PINHEIROS REPRESENTAÇÕES LIDA., sensibilizada pelas demonstrações de
pesar recebidas por ocasião do falecimento de

FQNSQ AL
pai, sogro o tio d» seus Diretores, convida os clientes e amigos para assistirem
à missa de 7.0 dia que por Intenção de sua alma será celebrada, no dia 15 do
corrente, às 11 horas, na Capela do Colégio N. Senhora do Sion, à Av. Higie-
nópolis, 983. Por mais este ato de religião e amizade, antecipadamente
agradece.

C^^o
A TRANSPORTES MN LTDA., sensibilizada pelas demonstrações de pesar rece-
bidas por ocasião do falecimento de

pai, sogro e tio de seus Diretores, convida os clientes e amigos para assistirem
a missa de 7.o dia que por intenção de sua alma será celebrada no dia 15 do
corrente, às 11 horas, na Capela N. Senhora do Sion, à Av. Higienópolis, 983
Por mais este ato de religião e amizade, antecipadamente agradece
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1MARENC

\ Além da outras castas do vido;;.
'Uionadasí.líiagara Branca (Marengo),
íRosada,Mossatel, Hamburgo,esnoei
ípara vinhos o multas variedades m si
í Temos também laranjeiras, neguei
í amelxairás do Japão, plantas t
S tais e iiorestais e uma inlinidado do ou
l Iras. Despachamos para qualquer loca
| dada, Peça-nos catálogos gráti3,.Visi!
| nossoDepôsilo da Plantas comoslacio-'] namenlOj .
! EST. AGRÍCOLAS MARENG0
i Fundado am 1387

ÍI Av, Cülso Garcia, 5.632
'Ue!,; 2QS-0932=-Tatü3pó - S.P.
íí|a58âsIBUicl.sJlaái!S,(6!iIiailiiía!iilri3Ke
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j I'fccisamos,

heiro Hnitfi
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! TROQUE SEU TV US
Tor PHILCO "Sollr!

cio mea luxo. Fucilltiimo.í

BUONO, Av. Câsper Libon
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Novena Poderosa i Devoluçãoi
80

Menino Jesus
de Praga

O ,l<sus, que rllsscitr"Podo e receberns, pio-cura e acharás, bala i-
porta 5e abrira!", por ir
termcdlo ti» Maria Vo.-•-.) '
Sagrada Mao, rti baio, i
procuro p Vos Itoco pa-
ra quo minha oração as
,i;i ouvida.

(menciona-se o rM",<"iif'<?'
ó Jesus que disseste.*

Tudo que pedires ;to niff
Pai, em meu nome, "bi?
atenderá"!, por inlcrmr-
'lio de Maria Vossa S,i-
piad.i Mão, eu humilde
mente rogo. ao Vosso Pa.,
em Vosso Nome para que
a "unha oração seja ou-
vida.

fmenclona-üfi o pcdHr^
ó Jesus que díEses-íc"Os céus e a terra p.iM.i-

râp mas ;i minha pala* \
vra não passará", P'-1''
intermédio do Maria.
Vos.=a Sagrada Míie. eu
ronlio que minha oraci"
seja ouvida!

Graça alcançada p"
VITO Y.VVr,

PERDIDOS

.lll 1.0

I 11 \ l \ s

1.1./. I I'''1

P E-R P E U -51

PERDEU
Carteira de Irirnt., r:ir:
do carro Volks-ü3 chap:
carnet do 1NTS. rarnet
a Ítalo Valllni, res:
N. Conceição, lei.

ACHADOS

Bu. ¦ -:;!' ':'

u*rw»^*.««fce**
T*^^

EMPREGADofÍ0íU8*
——-7
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Vendedor esposeü
(Ramo Farmocif

Frecisamoj para clie.i.

extern.-is. Tratar k »'u O

11 ás l? hor.-i.-, segunda-fri ,y.

I
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PIANO A. ROSENBAUM. - Cor-
jdas. Chapa de metal,

jpla repetição. Ótima
lo.m môcho regula-

ilia de 5 ano?.

ccs^se^nrroR ds 2.2S5V00
|»PAGAMENTO OESDE CrS W,0fJ

IpEtlSAÚDADES DESDE. ...CrS 145,00
Mfti-i3 im GE £ÜLÍ Nü m'

\: »SERVflTÚniO "lHFftHn*'
•a rj,_ír.wi_c-.usa__a-

TAPETE "BOUCLÊ SÃO CARLOS". Em 15
e crina. Atraentes e sugestivos desenhos em
lindas cores.

TAMANHO ¦ 130 x 200

DE Cr$ JLaSrCm POR Cr$ 109,00
TAMANHO ¦ 170 x 240

DE CrS^OÍWfpOR CrS 169,00
TAMANHO ¦ 200 x 250

DE Cr$j2^O^tTp0R Cr$ 209,00

" _^_i 4 '• i'í_S^^

te l e v i s o mmtívipso
f>:.ã - (23") 59 CENTÍMETROS.f ^|

-^:WGMENT0lÉ5DE/a;v.^^Wv^,âÍ.-6;<fe
,!tj rMEN$AUDADÉS toSDE.^ .4* í$&35;3&%)

CAMA JUVENIL '/2 grade removível. La-
queada. Eslrado de grande resisrência. Nas
cores: rosa, azul e creme.
DE Cr$JOSfütTPOR Cr$ 79,00
1.» PAGAMENTO DESDE Cr$ 3,00
23 MENSALIDADES DESDE CrS 5,10

GUARDA-ROUPA JUVENIL. 3 corpos, la-
queado nas cores: azul, rosa e creme.

DE Cr$ JStSrOtTPOR Cr$ 149/00
l.o PAGAMENTO DESDE Cr$ 7,00
23 MENSALIDADES DESDE' CrS 9,50

COLCHÃO "SUAVESPUrAA

TRORION". - Em plastispuma,
silencioso, anti-alérgico e anti-tér-
mico. 10 anos de garantia.
¦SOLTEIRO .-« 

ftftDE CrSÜHMHfaoR CrS 138y8B
1.° PAGAMENTO DESDE CrS 1,40
23 MENSALIDADES DESDE......CrS 8,20
GRÁTIS: 1 TRAVESSEIRO

CASAL

DE CrS^SMTPOR CrS 215,00
1.» PAGAMENTO DESDE CrS 2,20
23 MENSALIDADES DESDE....CrS 12,70
GRÁTIS: 2 TRAVESSEIROS

PIO ESTOFADO "ACAPULCO". - Armação moderna e resistente. Esto-

f :rn espuma com revestimento de courvin. Várias cores.

KKí_ ül- !•' PAGAMENTO DESDE CrS 5,50
WjIfliflltíOR CrS â^íl-IÍO 23 MENSALIDADES DESDE..Cr$ 32,50

OFERTAS DA TAPEÇARIA
JUTA ESTAMPADA

LARGURA: 1,30 - DE Cr$ J1$TP0R CrS 7,60 0 M.
MARQUIZETE TERGAL

LARGURA: 1,50 - DE CrS Ji^Sfl^POR CrS 8,S0 0 M.
TAFETÁ BORDADO

LARGURA: 1,30 • DE CrSMfflT?M CrS 9,90 0 M.
GORGURÂO DE SEDA

LARGURA: 1,30-DE CrSjjMHTPDR CrS 11,00 0 M.
TERGAL ALTO RELEVO

LARGURA: 3,00. DE CrS JWPOR CrS 21,50 0 M.

ARMÁRIO DUPLO Ei ARMÁRIO GELADEIRA M CAHTOHEIRA
DECrSjWérítfPOR ffl DE CrSjUOtftfPOR H DE CrS^ZrftfPOR
Cr$ 131,00 1 CrS 108,00 | CrS 42,00

y': ''¦¦¦'¦ ü^^ffljk jtSPt*^

^_j_, I .._—».

DORMITÓRIO "MALAGA". - 4 peças em caviúna selecionada, sendo:
armário com 4 corpos com 2,20 de largura., Cama de casal e cômoda.penfea-
deira conjugada e banqueta estofada.

6_*n 
lin 1.° PAGAMENTO DESDE CrS 6,60

WIjUU 23 MENSALIDADES DESDE. .CrS 39,00

friiiií») «mmit W"«." 9 «'<<) tilwiiWi ii"' 4» mxmmmm
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CONJUNTO "TUBULEX". - Mesa
medindo: 1,00 x 60. Tampo revestido
de Formiplac. 4 banquetas com tampo
inteiriço de Formiplac. Pés bronze
com ponteiras douradas.

DE Cr$JlM^POR Cr$ 79,00

PAMELEIRO QASE DUPLO
DE Cr$_2_írT0' POR

CrS 234,00

GABINETE DUPLO
DE CrSjiZíTTÕ POR

S 243,00

GABINETE DUPLO PIA
DE CrSjLWrSCPOR
CrS 174,00

1.° PAGAMENTO DESDE...

23 MENSALIDADES DESDE

...CrS 3,00

...Cr$ 5,10

NOVA COZINHA DE AÇO "SECURIT" LINHA E. P.
Novas portas almofadadas.tipo geladeira, com vedação total. Novos puxadores
de jacarandá maciço. Novas dobradiças blindadas. Novos pés reguláveis de
alumínio. Proteção totol contra ferrugem.

CONHEÇA A CÔR "OURO VELHO" DE NOSSA EXCLUSIVIDADE
5% NO V PAGAMENTO E 0 SALDO EM 23 MENSALIDADES IGUAIS
GRÁTIS: DESENHO • ORÇAMENTO ¦ INSTALAÇÃO MAPPIN

FOGÃO SEMER RADIANTE.-Com
abas e tampa. 4 queimadores gigan-
tes em aço inoxidável. Grelha inte-
gral e assadeira com grelhador re-
movíveis. Isolamento térmico perfeito.
Forno amplo, iluminado» com visor

DECrSJSSíôTPORCrS 325,00
1.° PAGAMENTO DESDE Cr$ 16,00
23 MENSALIDADES DESDE...CrS 20,60
QUOTA PIB1GAS OU SUPERGASBRAS COM ENTREGA
AUTOMÁTICA. EH PUNO ESPECIAL SEM ÍCRÍSCIMO
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£sta é a famosa Unha de fogões Semer.

Um destes fogões rem a característica que você quer
A beleza que você adora. O charme que você gama.

A Eletro facilita tudo para você possuir o fogão

que vai conquistei-la. Os fogões de alta qualidade
estão erri nossas lojas. Venha vê4os de perto» 41?
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de 590,00 pnr 395,00

ou 25,*&5 mensais iguais.

^poi 395,00

CONJUNTO ESTOFADO
SÍNAGÊS - 3 peças
ío, 

"das 
om lègit mo

àoürvln. Undas cores

Modelo em madei <le

|.| com pés de pato. I

de 690,00
por 469,00
m 36,00
mensais iguais.

CÔMODA LAERTE'
Em Caviúna.

de 112,00
por

ÍJLW

É^ii

DORMITÓRIO PARANÁ - Em madeira
do lei. Acabamento em caviúna.
de 1.150,00 por 839,00
ou 50,40 mensais iguais.
DORMITÓRIO SANTO IRINEU "LUXO"
De imbuía toda decorada. Guarda-Roupa
de 4 corpos com gaveteiro. Cama con*
jugada com dois criados-mudos. Pentea-
deira. Cômoda com amplo espelho.
Beleza e qualidade.
de 910,00 por 699,00
ou 56,16 mensais iguais.

^^^

6,84

MOVEIS 
"

AVULSOS: ,
GUARDA RQUPA

Ern^CaViúna e Marfim

^pNJÜWTÓ 
"CAMPINAS". Mesa e 4

padeiras em Formiplac ou estofadas.
K% 240,Qp;líor 169,00 ^

BERÇO HORIZONTE
Cromado com

rodízios. f|||||^
de 145,00 

^'

por
89,00

ou

7,20

^ÊÊÊm .COLCHÃO DE MOLAS
.SOLTEIRO EVENA

Com Garantia.
apenas 79,00
Lou 7,20

mensais

^^íf^^^^^^f. Àk

1ttSr ^^^^^jw
y^MXWMWàWmmW ^^È%/Mf ' // /

COLCHÃO DE MOLAS
CASAL EVENA

Com Garantia.
apenas 149,00
«8,64

mensais

COLCHÃO
DE MOLAS

EPEPA-CASAL-
v .Luxuosíssimo;. I

flPEHBS 275,00

í'rtèhMiip';;

COLCHÃO DE ESPUMÂÍ^i
SOLTEIRO PIRAESPUMA; 

"&

'3ÒVEIS 
DE;|STILp^COLONIAL"

Fino acabamento -Madeira do lei • Arca Ramos

TAPETES

BUFFET ABAETÉ \J'
Laqueado e Tampo de Fórmica.
325,00 por 215,00 ou 15,84

2,00 x 2,50
Diversos desenhos

modernos em lindas cores.
de 172,00 por 115,00

ou /,*/*¦ mensais

de690,00 por365,00
ou 21,60 mensais

;,Mesalmpário.çom.4 Cadeiras

Aproveite
nossa Oferta
Excepcional

para forração.
CARPET YORK

BANDEIRANTE-Diversas
cores

110,00 V
. av jjir*Ç' tv;'-,'-<H 

'".¦>i«-,'

ÓSLGHÃO^DiÉr^rM^Ài: PlRÀlSPüMA

flPEHOS 199,00 ou l4y4U mensais

COLCHÃO DE ESPUMA
BERÇO PIRAESPUMA;

mensais

<*•-Ca»"-.

mensais 3,60
por m2

mensais

SUMARÊZIHHO: Rua Heitor Penteado, (528 .
MOÓCI: Rui Tibajiras, 326 • quanta PARADA: I
BEUHZ1HH0: Dai Talado Barbou. 349 •. VIU MARIA: Rua Ararllaguibí, 5«
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FAQUEIRO "WOLFF". 101 pegas8 em aço inoxidável, com facas ser-
rilhadas. Estôjo à parte.

DE CrS^uf POR CrS 88,50
1.° PAGAMENTO DESDE CrS 4,50
23 MENSALIDADES DESDE CrS 5,70

D
v 

''¦<)¦

BALANÇA PARA BANHEIRO
"DESIREE" - Importada. Capaci-

| dade para 120 kilos. Assistência
técnica permanente.

DE Cr$4WHl'P0RCr$ 39,90
l.a PAGAMENTO DESDE Cr$ 1,90
•23 MENSALIDADES DESDE CrS 2,60

J

*MmmgM&

CHUVEIRO "LORENZETTI" Com
desviador. 110 e 220 volls.

DE Cr$4§#P0RCr$ 39,90
l.o PAGAMENTO DESDE CrS 1,90
23 MENSALIDADES DESDE  Cr$ 2.S0

?r,.9iVSí7.'>
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JOGO PARA BOLO 7 peças,
classe luxo "Porcelana Real" Vá-
rias decorações.

DEtr$4W*P0RCr$9,90

CAIXA COM 6 COPOS PARA
WHISKY "MARTIN" Várias deco-
rações, luxo.

vDECr$4^8-pORCr$ 9

MP-619

COPO PARA CHÁOU REFRESCO "CRIS-

TOFOLLI". Base de prata 90.

DECr$-9r5^P0RCr$ Í9JU
JOGO DE FACAS "MUNDIAL". -Para
cozinha, Serrilhadas. Embalagem para
'r 

DECr$^275tTpORCr$1495ll

•nusv»"'

iií

ü

©.

«

n H

COGNAC"STOCK84".

DE Cr$ -StÓÔ- POR Çr$ f?"

l&Sáí a." ;s
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WHISKY "SCOTS BARD". Caixa com 2

DECr$-22ré0-pORCr$ro3,Jtl
GRÁTIS: 1 GARRAFA FANTASIA

INTERCOMUNICADOP-HOMEU.
2 ramais.

OE CrS-Wtt POR C
1.» PAGAMENTO DESDE....
23 MENSALIDADES OESDL., .ttl

/l
<¦:::¦»

ísoífrx

MÁQUINA DE COSTURA VIGORELLI
"ZIG-ZAG" GABINETE LUXO. - Costura
normal e em zig-zag. Móvel em imbuia ou
marfim. 50 anos de garantia.

DECr$-4^ôr00-PORCr$ 399,00
Io PAGAMENTO DESDE Cr$ 4,00
23 MENSALIDADES DESDE CrS 23,60

i;>'
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9..lM'ÊSKI MdÍHíKB

';.'..;,.,:;.v...lO|ltHflSPI!Rft 
BANHO

II !

w'víwS'í 1

Cr$-223700PORCr$ BOU^fU
-..!' ......v.».. Crí 8,70";

169,70

tussas

-\a

MAQUINA DE JRICO MITSUBISHI.
Para tricô e crochê. Procedência japonesa.
Garantia e assistência técnica.

DEÇr$-&4570CTpORCr$ J9i,|?SS
].« PAGAMENTO DESDE CrS 4,00
23 MENSALIDADES DESDE Cr$ 23,50

CONJUNTO KODAK INSTAMÁ-
TIC-25. Trava con dupla excí
sição. Flash cub com baterias et?
filme colorido.

DE CrS-^POlUr, 79,91
1." PAGAMENTO DESDE CrS 3,90
23 MENSALIDADES DESDE CrS 5.10

mm
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CONJUNTO "ROCHEDO". 3 peças em
•alumínio resistente polido, Cabos refra-
tários.

DECr$J5^7^0-pORCr$ 8v,.
l.° PAGAMENTO DESDE Cr$ 4,50
23 MENSALIDADES DESDE Cr$ 5,70

-í :.'t! -•1,'i.-'-- íl_aíí!MiiPi
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GRAVADOR "BIGSTON".
cassette, transistor
gravação. Estôjc
do do Japão.

DE i6MM~m CrS 219,
l.o PAGAMENTO DESDE CrS 13.03
23 MENSALIDADES DESD CrS 17,1

ilií

MONARETA 2001 LUXO. Novo sisle-
ma de freios. Super leve. Regulável para
todas as idades. Garantia de 12 meses.

DE Cr$-3^76ü- POR CrS 198,00
i;° PAGAMENTO DESDE Cr$ 9,00
23 MENSALIDADES DESDE Cr$ 12,60

^«1

) :'l 1

i
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ESTANTE DIVISIONAL. Em caviú-
na selecionada. Com bar e buffet.
Oíimo acabamento.

DE Cr$4S§#9-F0RCr$ 760,00
l.o PAGAMENIO DESDE Cr$ 7,60
23 MENSALIDADES DESDE Cr$ 44,80

CONJUNTO SOFÁ CAMA COLONIAL.. Estrutura em jacarandá tor-
neado. Estofamento em espuma, revestido de courvin fiorentino.

TOM- &51IÍ ílíl 1-° PAGAMENTO DESDE.. .'.CrS 5,70
DE ClS-htt^UPOR Cr$ Ü I UiU U 23 MENSALIDADES DESDE Cr$ 33,60

#3
SOFANETE "BEIJA-FLOR". Esto-
fado em plastispuma, revestido com
courvin. Várias cores. Transforma-
se em cama de solteiro.

DE Cr$4iWH POR Cr$ 139,00
1.° PAGAMENTO DESOE CrS 8,00
23 MENSALIDADES DESDE.......CrS 8,90

CREVES

í^Flí

^^

MAQUINA I
"ERIKA 40".
bicolor e estenc
que e labulador.(
de garantia. A
permanente. Proc

DE i&Mffl POF
1.° PAGAMENTO DESÜ
23 MENSALIDADES Dl

.,v^aC-<al|Sl

ta£S£&í --""••.ifll Si

JOGO DE CAPAS PR<
volks. Em courv
fiosdenylon.

DECrS«9-P0?OSWjJ
l.o PAGAMENTO DESE ¦¦¦)lfa
23 MENSALIDADES 'J,ww7 V
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— É dose pra regi-

mento, gente minha.

Enquanto Elizeth Cardo-

so estraçalha ao lado do

Zimbo Trio, no restau-

rante Di Mônaco (lotan-

do tranqüilamente o

verdadeiro hangar que é

a casa), a outra "Divi-

na" estréia no TUCA.

Acompanhada por seu

trio, Sarah Vaughan já
está em São Paulo, hos-

pedada no Othon Pala-

ce, que está se virando

pra atender as exigen-

cias da cantora, que o

que tem de sensacional,

tem de "grossura". Não

repete ordens, quer co-

zinheiro especial (detes-

ta muito tempero ou gor-
dura) e fala no mais

puro sotaque do Bronx e

se queima quando não

entendem seu linguajar

meio sobre o de "gangs-

ter". Tudo isso porque
"D. Sassy" é a sensacio-

nal cantora que é. Ima-

ginem agora se ela can-

tasse como Elizeth Ccr-

doso ou Ella Fitzgerald?

Ia querer que a rainha

da Inglaterra lhe beijas-

se os pés.

rá eníre nós
' * Esta — como diria meu luso ami-

go Norberto Esteves — é "de rebimbar o
malho". Não é que a ilustre cantante May-
sa, ainda Monjardin, outrora Matarazzo,
está embasbacando os corredores da TV
Record, com novo amor a tiracolo, assim
sem mais aquela? — Dona Maysa não quer
saber de nada. Diz que está na dela e o
mundo que se dane. E toca a trabalhar de
olhos — os famosos e galeados — íixos
no amor novo...

9 (lente, quem quiser ouvir um guitarrista — vejam
liem, eu escrevi um GUITARRISTA — do verda-

de, musico dos mais espetaculares do instrumento (além
de banjista do primeiro time e outras njumunhas) tem
que ir correndo ao "Otcro & Gonzalez" que os íntimos
chamam dc "botequim da Carola", ali na rua Santo An-
íonio. Quem está lá estraçalhando é o excelente Dudu e
cs por dentro sabem dc quem estamos falando. Mas tra-
tem de ir correndo. A ultima noticia que tivemos dc Du-
clu, antes de rcvê-lo este fim-de-semana, vinha da Gre-
cia. T ele não titubeia pra bolar a viola no saco, pedir
o seu boné e ir tocar em outra freguesia, quase sempre
iio outro lado do mundo, Quem não for manco de ore-
lha, tá convocado.
9 No Morumbi, vendo o velho São Paulo ser campeão

novamente, o velho Gino. Velho, na acepção afetiva
rio termo, que o "italiano" lâ fazendo inveja a muito ga-
lã rie cinema mudo que anda se pavoneando por aí. Meio
sobre o escondido, um dos — senão melhores — maiores
comandantes de ataque que o tricolor já teve. Valente,
brigão, calimbeiro, goleador, Gino é bem o retrato do
time que o nunca por demais decantado tricolor do Mo-
rumbi volta a ter agora. Depois do "italiano" a gente só
leve saudades cle comandante brigador. Bom, Gino, ver
veeè vibrando ainda com o "da fé".
'* Dia 15 o jantar de aniversário da Churrascaria Edu-

ardo, Só pra lembrar os convidados.
O Mais uma reunião da Comissão Organizadora do

Carnaval Paulistano, que acerta rapidamente os pon-
leiros e engrena na organização da festa de fevereiro.
Depois da reunião, entrevista coletiva para a televisão,
com apresentação oficial dos membros da COCP e dos
planos da mesma para um Carnaval ainda melhor em
11)71.
»> E por falar cm Carnaval, o compositor, diretor da

Escola de Samba Unidos de Lucas, ex-dirigente da
Federação das Escolas de Samba da Guanabara, está pa-
ra ser 

"contratado 
como consultor da Comissão de Car-

naval. O que é excelente. Quem sabe das coisas, tem que
dize-las pra quem quer saber.

leber Afonso man-
Mtar do sucesso de
"los descobrir ra-

para viver", qUe"Presenta e dirigein lado do? atores"h Zonalto, Home-
«treto e Zeusdetnger _ principal-
. P«a as platéiaslda»ti.s de São Paulo,
capital e posterior-115 "o interior. Kle-dç!»iR o trabalho

«teto como "uma
i,nrma de teatro,

Pwinrat os textossc«s objetivos".

Jirò. 
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PREFEITURA DO
MUNICÍPIO
BE SÃO PAULO
Secretaria de Educação e Cultura

Departamento de Cultura

UONCURSO DE VIOLÃO
O Diretor do Departamento de Cultura

faz saber que se acham abertas até o dia 30
de setembro de 1970 as inscrições para o Con-
curso de Violão, destinado a artistas jovens,
a fim de incentivar e estimular o estudo violo-
nistico erudito em todo o Brasil.

As inscrições serão feitas na Secção Tec-
nica dos Corpos Estáveis do Departamento de
Cultura, localizada no Teatro Municipal, lados
da Conselheiro Crispiniano, das 10 às 16 ho-
ras, com os documentos: cédula de identidade
ou equivalente, prova de escolaridade e 2 fo-
tografias 3x4 pelo interessado, pai ou respon-
savel, pessoalmente ou por carta até o dia do
encerramento.

O concurso será dividido em três partes:
Infantil — de 8 a 13 anos
Juvenil — de 14 a 17 anos
Adultos — de 18 a 30 anos.

RAIMUNDO A. DE MENEZES
Diretor do Departamento de Cultura

Sandra Menezes atacando do empresaric.
Recém-chegada (não tão "recém" assim) cle
Portugal, já está preparando seu retorno, ago-
ra liderando um elenco de dez pessoas que se
vai apresentar em Portugal e nas chamadas

provincias ultramarinas. Com Sandrinha, voa

para a Santa Terrinha muita gente de nós-
sa torcida uniformizada, que vai ser desfal-
cada, porém, cem nossa autorização cem-

petente. Nilza Brione (foto) Ligia Rinelli, Ma-
ra Rocha, Carmen Ortiz, Lourdes Santana,
Roselaine, Inez de Maio e outras, são as "via-

jaras". Com plencs poderes para tomar con-
ta do time, vai o bailarino e cantor Ricardiriho

Musica Popular Bra-
sileira ouvida em toda

parle. Nas televisões,
nas rádios, nos "shows",

nas Dilates, nos restau-
ranfes, onde quer que se
faça musica hoje em
dia, há que se notar o
ressurgimento em massa
da MPB. E a gente fica
feliz de saber e ver por
ai muito cantor e canto-
ra de musica brasileira,

que se mantiveram íir-
mes e foram per muito
esquecidos e esnobados,
voltarem agora à crista
da onda, quer faturan-
do, quer como cartazes.

§:¦¦ lÉjfM %'

Meu amigo Agostinho
dos Santos monda con-
tar que esiá cantando
—- sempre musica bretsi-
leira — todo fim-de-se-
mana, no restouranfe La
Fontaine. Que só pela
iniciativa de ler ali um
dos maiores injustiçados
deste Pais, cantando
bem e bonito como pou-
cos, merece o comercial:
avenida Angélica, 2113.
Podem bater lá, que
tem Agostinho dos San-
tos.

Sã!®»; :Jpemmm&'- WpiW ¦'¦mw^'y%B8i

arley pereira

Diário
da Noite

Sensacional o som do "The

5th dimension" hoje sem fa-
vor algum um dos maiores
conjuntos do mundo. Entre a
muita coisa boa de se ouvir
do quinteto, neste seu ultimo
álbum, atenção especial para
cs temas do "Hair" 

que se
popularizaram no g I o b o:
"Aquarius" e "Lef the Sun-
shine in".
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ARAETÊ — I! Garlbaldi,
Garcia — "D"is conda
o Oeste'- - livre - às
13,45 e 21 horas.

Al. .IJI.M '"'V „1S0
cia — "Carta no Krem-
lln>, _ "Duelo de pai-
.^ÕD3•• - 11 a. — 13.30.
i7.:io c 21.30 horas.

ANCHIETA - Ru« silv;1
Bueno — "O filho ue
Kl Cid" — "Meu nome
é P^-cus" — 10 a. —
de.siie 14 h.

APABECIDA — Av. Ja"-
nâ, 035 — "A quiulli-
lha do karátê" — "Tar-
zan contra o mundo" -
livre — iis 19,30 horas.

3 AS'1'01! — Av, Ka.iliau-,

!L'.0í:í 

- Fone: 287.-4517
— "Èle c ns tres novi-
çns" — livre — desda

I 11 horas,
ASTRO -- Av. Cupecc.

1.925 — "Cemitério sem
cruzes" — "O homem
ne Toledo" — ás 18.30
horas.

A.'.'.:i'NAS — Fraca Pa-
dre Damlão" — "Carla
ao Kremlin" — "Mulher
pró-hlstórica" — 18 n.
— às 13.30, 17,30 e 21,30
horas,

BELAS ARTES — Av.
Paulista, 94 — Fone:
2S2-2134 — Sala 1'orti-
nnri — "Salyrlcon de
Fellini" — IS a. — ás
14,30, 17. 19.30 e 22 h.
Sala Villn Lobos — SF.
às 13.30. 15,40, 17.50 20
c 22,10 11',

niARRITZ — "Slogan" —
color. — 18 a. — a par-

, tlr dns 14 h.
E BOREAL - Largn S. .loao

Batista, 4 — "Dias de
Ira" — 18 anos.

BRASILAND1A - Rim Pa-
rapun, 1169 — "Os Mon-
knci estão soltos" — "O

qraiicle massacre" — U-
vrc _ desde 19 h.

BRISTOL - Av Paulista,
2064 — Fone: 288-1788
M. A.S. II. — 18 anos
ns 13:30 15:40/17:50.20 e
22-10 horas,

n BRUNI BRÁS - Av. Cal-
a Garcia, 609 — "Jul-

wimento de um traidor"
_ 18 n — às 13.20.
15.30. 17,40, 19,50 e 22

BRUNl' SANTO AMARO
Av. Sanla Amíiro, 76-1
"JulRamento do um

traidor" - IS n. - a«
13.30. 15.30, 17,40. 11.30
c 22 horas.

llliCNl VILA NOVA -
Av. Santo Amaro, i94 —

i "julgamento de u m
9 traidorV - IS n. -as

13,20, 15.30, 17,40, 19,50
e 22 horas.

CAnoCI.O - F- Joaquim
Marra, 1598 — "O bnm-
l,i" _ "Os propriado-
ros Spartados" — des-
de 14 horas.

CANDELÁRIA — Avenida
Guilherme Cotchlnç —
"Dlo. como li amo" —
"Dois Bingos no Texas"
_ i;vro _ às 14 e 18.30
horas. (Terça-feira c.es-

: rio 19,30 horas).
CAPRl — Rua Domingos

dó Morais, 343 — "San-
riol.-an contra o lcopardn
preto" — 14 a. — co-
lor — a partir dns 14 n.

CAItBAO - Av. Conselhel-
ro Cartão. 1741 — Bono:
2:i5-:i00:i — "Um quixo-

tc sem mascara" —
"Rifles da desforra" —
livre — às 19,30 horas.

CENTENÁRIO — Avenida
Guilherme Cotchinc:, 955
278-0614 — "Um colt pa-
ra o filho dn Demônio"

Amanhã o ultimo dia
_ II a. — 18 hs.

CENTER — Rua tguatem!,
1.191 — Fone: 2112-1336

"Mestre na «r'.c do
nmor" — 18 a. — desde
14 horas.

CENTER-LAPA — Rua
Guaicurus, 1.465 — Fone:
2G0-4283 — "7 vezes 7"

14 a. — desde 14 h.
UNEM AR — Av. Adolfo

Pinheiros, 204 — fone:
tíl-2223 — "Os cruéis""Adeus gringo" — 18 a.

às 14,30 e 21,30 h.
CLÍMAX - Rua Espirito

Santo, 330 — Telefone
278-0614 — "A morto
ronda a colina" — 18
a. — às 18, 20 e _ h.

CI.IPPER — Av. Santa
Maria, 2CI8 — "Glória e
lágrimas do v.m cômico"

"Devagar, não corra"
livre — desde 14 li.

ÚOL1SEU - A« Lura Sta-
matis. 1967 — "A bata-
lha do deserto" — 18 a.

às 20 o 22 horas.
COSMOS 70 — Rua Au-

gusta, 902 — "O homem
que veio de longo" —
16 a. — desde 14 h.
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CRISTAL — Bua Tamusta,
317 - "Wanted o pro-
curado" — "O diabo do
Spartivento" — 19 horns.

CRUZEIRO — Rua Do-
mingos de Moraes, 4R6 —
"Os cruéis" — "Adeus
Gringo" — 18 a. — ns
14.30, 18 e 21,30 h.

DOM JOSK — Bua Anto-
nieta, 23 — "O xerife
da cidade explosiva" —
"A maquina de fazer
milhões" — desde 14,30
horas.

DUTItA-PALACE - Rua
Abarnmnnduaba, 15 —
"Ao Mestre com Cari-
nho" — "As Diabruras
dos Anjos Rebeldes" —
19.30 h.

ESMERALDA - Av. Cen.
Olímpio dn Silveira —
Fone: 37-741-1 — "O Su-
psr Cérebro" — livre —
às 13.40. 13,45, 17,50. 20
e 22 horas.

ESTRELA - Av. Bosque
71-2396 — "Dlo, como ti
amo" — "Dois mafiosos
no Far West" — livre —
às 13,50 e 18,23 h.

FIAMMETA - Rua Fra-
dique Coutlnho. 391 —
"Atirar para matar" —
color. — 10 a. — desde
14 h.

FESTIVAL — Rua Dep.
Lacerda Franco — "36

"O Super Cérebro"
livre — desde 12 h.

(3.0-felra — 18.20 e 22
horns).

FONTANA — Av. Celso
Garcia, 243 — "O plane-
ta dos macacos" — 10
a. — desde 10 horas.

GARDEL-PALACE - Av.
Gliaplra, 146 — Fone:
298-2198 — "36 horas no
Inferno" — "Pecos vem
para matar" — 14 a. —
desde 17,30 h.

GAZETA - Avenlfl» fau-
lista, 900 — "Certo, cer-
tíssimo, mais que pro-
vável" — 16 a. — Das
12 às 24 horas.

G/1/.ETINIIA - Av. Pau-
lista. 900 - Fone: 35-9117
— "O segredo de Santa
Vitória" - 10 a. - ás
14. 16,40, 19.20 e 22 lu

GOIÁS - Rua Bui.intá,
1H0 - Fone 282-1335 -
"Vivo ou preferiveimen-
te morto" — "Os mag-
nificos toureiros" —
10 a. — às 14, 17,30 •
21,40 horas.

no Ar — "Bolng 707" -

12, 14,

"Kcller Kid" —

AIR FKANCE - 
^^"-"'""Os hiboníados" -

"'''-^"missi^-^^â^ne^nnTsIs^
sireno de mississip- — vu"*

AttlKRICA - Rua Joaquim Gustavo. 40 - Fcne:
37-725' - "O xerife contra a cidade explosiva

ARfpAEAClb 
d-rdAev.JSaoh°JoãSo, 419 - Fone: 34-1426

"O maldito dia (le fogo" - 14 anos
16, 18, 20 e 22 horas.

ARCADES — Av. Ipiranga. 808
lS n. _ desde 10 horas.

ALAMO - R. S. Joaquim, 179 - F.: 278-68M -
"Tcorcma" - 17 e 20 horas.

ARIKHNA - Av. rtio Branco. 4» - Fone 220-4422
"O vingador silencioso" - "O sabor do peca-

.i-ii _ ia o  desde í* horas.
AUGUSTUS -' Av. Rio b-anco. 309 - Fone: 32-6493

"Retrato do Inferno" - 18 anos —desde 12
ÁUREA - P.ua Aurora, 522 - Fone: .6-0535 --

"Suécia, o paraiso do nudismo - Lva em alti
tensão" - 21 a. - desde 10 horas

n.\|M() _ R. Bm-io de Hapeunlngu. 255 — Fone.
"l'l-4099 -- "Certo, certíssimo, mais que prova-
ver 1 io a. _ às 11.30, 13,30, 13,40, 17,50, 20

BOULÉVARD — Rua Antônio de Godol, 83 — Fone:
239-3-118 — "36 horas no inferno" — "Rlfifl 70" —
14 anos — desde 9,15 horas.

BIJOU — ?raça Roosevelt — "Laços Eternos —
14 a. - às 14. 10 18. 20 e 22 horas.

BIÍI-TAGNE — Avenida Rio Branco, 125 — "Aman-

te sueca" — 18 a. — a partir das 12 horas.

BRUNI — Rua Dom José de Barros. 306 — Fone:
35-6733 — "Julgamento de um traidor" — 18 anos

11,10, 13,20, 15,30, 17.40, 19.50 e 22 horas.
CAN-CÁn'— Rua Conselheiro Nébias, 19 — "Sexo

ins-ítisfeito" — "A prisioneira" — 18 a. — des-
de 9 horas.

CAIRO — K'ii Formosa. 4111 — Fone: 35-1)5*0 —
"Adeus Te::as" — "Paraiso do homem" — 18 a.

desde 9 horns.
COPAN — Av. Ipiranga, 220 — Fone: 36-5329 —

"007 a svrviço de sua magestade" — 11 a. —
às II, 13.45, 16,30, 19.15 e 22 horas.

cor.iononn cinekama — Av. aao João. 1462 —
Fopc: 220-1636 — "Paton, herói ou rebelde" —
14 a. — as 14.30. 17.30 e 20,30 horas.

CAVERNA — Praça Júlio Mesquita, 73 — "Até o
ultimo sangue" — "Meu revolver é minha lei"

18 a. — desdu 11 horas.
CORAL — rua 7 cie Abril. 381 — fone: 33-1460 —

"As escandalosas" — 18 a. — desde 12 horas.
ÉDEN — Av. São João, 1640 — "As escandalosas" —

18 a. — deSde 14 horas.
ESPLANADA — Piaça Jullo Mesquita, 33 —

"A longa noite do ódio" — "Crime sem perdão"
18 a. — desde 9 horas.

IPIRANGA — Av. Ipiranga, 786 — Fone: 34,7020 —
"A arte de amar bem" — 18 nnos — 13,30, 13.15,
17, 18,45, 20,30 e 22,13 horas.

JÓIA — Praça Carlos Gomes, 82 — Fone: 37-64S7 —
"Retrato do inferno" — 10 anos — 12,45, 14,33.
16,15, 18.10. 20,05 e 22 horns.

LOS ANGELES — 'Rua Aurora, 301-B — "Paixão
de uma mulher de 30 anos" — "Deliciosos peca-
dos do sexo" — 18 a. — desde 10 horas.

18

Fone: 239-32-U
18 a. -

34-7030

211
18 a.

MARCO POLO - Av. Ipiranga. 957 - "Os transvlados
M'de 

Sunset Strlp - "A era dos rob.s" - 18 ano, -

q 12 20 15,40, 19 e 22,20 horns.
MARKOI '')S - Rua c,ms Crlsplnlano. 352 - Fon«

37-7252 - "A tatuagem da deusa" t-=. -

desde 14 horas.
MARABÁ - Av Ipiranga. 157

_. "Bandoleiros violentos cm furla —

METRÓPOLE110- Av. São Lui2 - Fone: 239-2848 -
M "A arte de amar bem" - 18 anos - 13,30, 15,15.

17 18.45, 30,30 e 22,15 horas.
MF'1'RO - Av. Sao Joio. 781 - Fone

-7 vezes 7" - 14 a. - desde 12 horas.
MOULIN ItOUGE - Kua Conselheiro Neblas

_ "Mulher leviana" — "V

desde 9 horas.
MINl-PIGALE - _rgo do Arouche. 420, s loia

"Julgamento de um traidor" — 18 a. — 13,30,
15,40, H.50, 20 c 22,10 horas.

VOVÓ COMETA — Rua Aurora, esq. Cons. Neblas —
' "O otário" — "O ladrão de Bagdad" — "Essa ga-

tinha é minha" - livre - desde 9 horas.
NIPPON - Rua Santa Luzia 80 - 239-268? -

"Momento da revolta" - 18 a. - desde 12,30

NÍTEROI — Avenida Liberdade. 631 - Fone: .
237-7936 — "Em defesa dos agricultores" — 18
anos — desde 12 horas.

NORMÁNDIE — Av. Rio Branco. 133 — "As escan-
dálosas" — 18 a. — desde 12 horas.

OÁSIS — Pca Júlio Mesoulta - 123 - fone: 33 4465
"Guentar, o reduto dos mercenários" — "Só

matando" — 14 a. — desde 10 horas.
OI IDO — Av São João, 472 - Fone: 34-5202 -

"Jogo de paixões" — 16 a. -— às 13.50, 15.40,
17.50, 20, 22.10 e 24 horas.

OURO — Largo do Paissandu. 69 — "A mulher
mais beln do mundo" — 10 a. — às 13,30, 15,40,
17,50, 20, 22,10 e 24 horas.

PAISSANDU — Largo rio Paissandu, 60 — Fone:
239-1570 — "O fantasma do Barba Negra" — livre

12, 14, 16, 18, 20 e 22 horas.
PIGAI.I — Largo do Arouche, 426 — "Bob & Carol

Sc Ted & Alice — 18 nnos — 13,30, 15,40, 17,50, 20
e 22,10 horas.

PREMIER — Av. Rio Branco. 62 — Fone: 239-5380
"O mestre na arte do amor" — 18 anos — 14,15,

16,10, 18,03, 20 e 22 horas.
PEDRO II - Rua dos Tlmbira.". 144 - Foi.e 221 0639

e 221-9011 — "Alamo" — "Numa Ilha com oito
mulheres" — 10 a. — desde 9 horas.

REPUBLICA — H-aca da Republica, 36^ - Fone:
36-8009 — "Os cruéis" — 18 a. — desde 14 até
às 24 horas.

REGINA - Av SS/> Joio. 1.140 - Fone- '139-2737
"Louco desejo" — 18 a. — desde 12 horas.

RIO BRANCO — Av. R. Branco, 500 — Fone: 221-4SH7
"Aeroporto" — 10 anos — 14, 16,35, 19,10 c 21,43

horas.
SACI — Av. 8. Joio, 285 — Fone: 34-6330 e 34-6413

"Com ele cavalga a. morte" — "Luana. a fi-
lha da floresta" — 11 a. — desde 9 horas.

SCALA — Rua Aurora. 720 — Fone: 32-6051 — "Se
o meu Fusca falasse" — livre — 14, 16, 18, 20 e
T22 horns.

WINDSOR — Av. Ipiranga. 974 — Fone: 37-7707 -
"Caminhando sob a chuva da primavera" — 14 p..

14, 16, 18, 20 e 22 horns.
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GIIAUNA — Av. Santo
Amaro, 1,755 — Fone.:
287-1279 — "Imitação da
Vida" --• 11 a. — às
19.15 e 22 horas.

CINE GUAHUJA — Av.
Santo Amaro, 1 nr,4 —

"Bravura Indómita"
14 a. — às 14,20, ¦
1-1 a. — às 14,30, 17

19.20 e 21.40 hs.
GUANABARA — AveiiA»

"Cinturão da Onstlda-
de" — A Morte cIa um
Pistoleiro" — Ma. —
desde 18:30 horas.

HAITI — Rua Canindê, 630
Fo.-ie: 227-2475 -

"O xerife da cidade ex-
pioslva" — "A máquina
de fazer milhões" — 10
a. — às 14 e 13,30 h.

IIAWAY — Rua Tunassu.
734 _ F-:'e: r.2-0404

"Julgamento de um
traidor' — 18 a. — des-
de 14 h.

.IIOLLVWOOD — Run Vol.
da Pátria, 2 1192 —
"Carla ao Kremlin" —
"Os delicados" — 18 a.

às 13,30, 17,40 e 21,50
horas.

ITAMAHATl — Rua Ba-
rão de Tatul. 30* —
"Bravura indómita" —
14 a. — Ss 14.20, 16,40
11), e 22.20 — (3,a íeira
às 19 e 22,20 hs.)

1GUATEMI — Rua Iguate-
mi, 1191 - Fone: 282-5162

"Jogo do paixões"
16 a. — às 13,30,

15,40, 17,50, 20 » 22,10 h.
1TAPURA — Av. Prereuo

Pasmos. 5 — fone: 30-4760
"Adeus amigo" — "A

face de um criminoso"
_ 18 a. — tlesde 14 h.
C!.a-felra desde 16 h.)

IPANEMA — Av. Juruce,
678 — "Julgamento de
um traidor" — 18 a. —
desde 14 horas.

IPÊ — R. Maria Amaila
Lop>\i de Azevedo, 1031

"O corintlano" —
"Pistoleiro sem alma"

às 19,30 e 21.30 h.
IMPERADOR — Rua Brl-

gaileiro Jordão, 598
Fone: 237-3218 — "2.000
nnos ds confusão" — li-
vre — desde 14 horas.

JACIMAR — Run N. S. da
Lapa, 260 — "Julgamen-
to de um traidor" — 18
n. — desde 14 h.

JADE — Avenida CabUÇU,
"Boto Rockefeller" —
"BIU o sanguinário" —¦
11 a. — às 13,30 h.

JAMOR — Rua Pomíigos
"Roberto Carlos c o Dia-
mante Cor de Rosa" —

livre — desde 14 horas,
JAPI — Rin Emílio Ma-

rengo, 82 — "Capitão

TEMPOS
TEATRO ALBERTO DWVERSA - Santa Ifigênia" 

72 _ Teleíone: 32-693!! - "Neurose" de Carlos
Iafellce. A direção foi de Luiz Carlos Anitim.

TEATRO ALIANÇA FRANCESA - Rua General
Jaídim. 182 -Fone: 37-4459- "Todos Amam
um Homem Gordo" com Jo Soares.

TEATRO DE ARTE - Rua Major Diogo. 315-
Telefone: 36-4408 - "Marta de Tal" de Graça
Mello. No elenco o autor, Ana Maria Dias t
Jonas Bloch.

TEATRO DE BOLSO — Av. São João, 1.737 — Te-
lefonc: 220-8012 - "Le Girls". Espetáculo mu-
slcal, Interpretado por trevestis .

TEATRO BELA VISTA — Cons. Ramalho. 338 —
Telefone- 239-0778. — "O Arruiiteto e o Impe-
rador da Assíria" de Arrabal. F.spetáculo ma-
ravilhoso com Rubens Corrêa e José Wllker.

TEATRO BRASILEIRO DF. COMEDIA - R. Major
Diogo, 315 — Fone: 36-4408 — "Macbeth" de
Shakespeare c; Paulo Autran e Tonla Carrero.

TEATRO CASA DO ESPECTADOR — Rua 7 de
Abril, 127 — Loja 9 — Venda de Ingressos para
todos os teatros.

TEATRO GALPÃO — Rua dos Ingleses, 209 — Fo-
ne: 288-17*6 -- "Os Convalescenles" de José
Vicente. Norma Bengell está no elenco.

TEATRO GAZETA — Av Paulista, 900 — Telefo-
ne; 287-0881 — "Brasileiro, Profissão: Esperan-
ça", c| Maria Bethania e ítalo Rossi.

TEATRO ISRAELITA BRASILEIRO — Rua Três
Rios _ Fone: 227-9719 — "Memórias de um
Sargento de Milícias" pelo elenco do SESI. —
Ingressos gratuitos.

TEATRO MARIA DKLLA COSTA — Rua Paim. 72
Fone: 250-9115 — "O Preço" de Arthur Mil-

ler Com Rosamarla Murtlnho • grande elenco.

TEATRO OFICINA — Rua Jaceguai, 320 — Fone:
32-3039 — "Dom Juan" de Molière, em versão
moderna.

TEATRO ItUTII ESCOBAR — Rua dos Ingleses, 209
Fone: 2SS-1756 — "O Balcão" de Jean Genet.

TEATRO SAO PEDRO — Rua Albuquerquer Lins.
171 — Fone: 51-3348 — "A Vida Escrachada de
Joana Martinl e ünby Stompanato". revista mu-
sical com Marllla. Pera t Hélio Souto.

REVISTAS
NATAL — Júlio de Mesquita — Fone: 33-3377 —"Psiu, Aquele Abraço" — revista musical.
SANTANA — Galvão Bueno — Fone: 33-6931 —

Variedades musicais com "Strip-Tease" a par-tir das 12 horas,

Nemo » « cidade fin-
Mante" — "Tar-an na
terra selvagem" — li-
vre e desde 14 horas.

JARDIM — Rua Fradique
Coutlnho, 277 — "Jul-
gumento de um Trai-
dor" — 18a. — ás 13,20,
15,30, 17,40, 19,50 t 22
hora".

LUMIERE — R. Joaquim
Florlano, 539 — "A Mu-
lher mais bela do Mun-
do" — desde 14 horas.

JAGUARI — Rua Rio Tur-
vo, 369 — "O Vingador
de Bombaim" — Tar-
7an e a Deusa. Selva-
gem" — 10a. — ás 14
c 18:30 horas.

JÚPITER — Rua Dr. João
Ribeiro. 440 — "36 ho-
ras no Inferno""Rlneo era 6eu nome"
— desde 14 horas.

MAJESTIC - R. «ugusta,
1475 — Fone 287-6390 —
"Aeroporto" — 14 a. —
às 14.30, 17, 19,30 e 22
horas.

MARACHA* — R Augusta,
"7 vezes 7" — 14 a.
desde 14 horns.

MARACANÃ - Rua Sal-
va.lor Elrnóen — "O La-
drão de Bagdá""Joliny Rlngo" — 10a
13,30. 18,30 horns.

MOON AUTO CINE — A -.-.
Interlagos, 1,570"Julgamento dc um
Traidor" — 18 anos, ás
20 e 23 horas.

MORUMBI — Av. Morum-
bi, 3704 - F.vie: 271-1239

"Butch Cnssidy" ~
14 a. _ às 17,50, 20 e
22,10 horas.

MÔNACO - Ri:t Marquei
Abrantes, 365 - fone:
92-3724 — "A Pequena
Loja da Rua. Principal"

"Positivamente Mil-
Ue" — 14a. — às 18.00
horas.

MONUMENTO - Rua En-
genhelro Ranulfo P. LI-
ma, 1 •- ''üredes o Rei
Maldito" — "Os Sete
Anóes contra o Priucl-
pe Negro" — livre —
desde 14 horas.

NACIONAL - Ruj Cielia,
1517 — Fone: 62-72:19 —
"B-avura Indómita" -
"Boing-Bolng" — 14 a.
sno3 — desde 14 hora-
(3.a feira — desde 18
horas).

NILO — AT. Jab.iqiiar.-i,
123 - fone: 275-5697 -
"Glória e Lágrimas de
um Cômico" — Livre —
è« 19,30 e 21,30 h.

ao ítremUj'
Jo P5r.il,-.

PENHARAMA ¦ 2tde Setembro in,ne. 295-3469-ia

£ 
Bang Bang ,$Leque mágico".

-i,; do volante"
de li hs.

PENHA NttNCiPí
Penha iie Frar.rj:,"0 Dólar fci$"Cem mil 4JW
Rlr.sn" _ de,j,|PICOUNO.- P„!)EJ
TO, lòlj - Vy
267-5348 - •£$.
fusca falasse"
às 13-.40 -.
17-50 - 291ata

PIRÀTrSINGA -iÍ
da Rangel l^]

lerra ay g^"Tarzan t o:..
selvas"- || j.desde 14.30 h

PI.A7.V - Pnjíj
Maio, 490 -"Sica
laranja lima*' — "Xf
e a escrava" - In
14. !7;40 t IWj

PRATA - Av J_t
Maio, 490 - >
louca no ir.-j:.ii".
v:e - is 19.!) _

RADAR • Aviai;,*
Amaro. !26 - Kl
80-593Í - r«hi(:;

R1ALTO -- RuJdij

14 e 18,30 hs.
RIO - Aveniíi fi¦:¦

2074 - "Bo1) 4 5
tc Ted k Alta".
a. - ni !!J), 2i

17.50, 20. 22.10 c a:
RIVlKTtA - Al l-i

Vasconcelos - *fii
per rcrebro" - Li
desde 14 hs. Ilií
de<de IS !:s.)

ROMA - R-jj M_ü:
r.ior, !S r "Bria
dómita" -Hs.-!
e 21,15 hs.

RUM . Ai CelsoC-í
Fone: lil-lüi • 'li
Gringo" - 'Oi o
- 15 a. -itiili

SS0B'S AfTOfM

S. SEBASTIÃO-
ria Carlota -

. Bus DS

^INTERIOR
Corapiunas

ALVORADA - R. Regen-
te Feijó, 377 — "Cerni-
terio sem cni7.es" —
18 a. — às 19,30 e 21,30
horas.

BRASÍLIA — R. Baneto
Leme, 37 — "Tentação
nua" — 18 a. — às 15,
20 e 22 horas.

CARLOS COMES — Rua
Campos Sales. 603 —
"A vingança dos molca-
nos" — 10 anos — 14,30,
20 e 22 horas.

JEQUITIBA - R. Anchle-
ta — "Meu ódio será
sua herança*' — 18 a. —

às 14,30, 19,30 e 21,30
horas.

OURO VERDE - At.
Conceição — "Vivo ou
prefcrivelmente morto"

10 anos — 14,30, 20 •
22 horas.

RF.AI. — Rua G. Pedro
Fone: 9-4643 — "Os dn-
co condenados" — 18
anos — 14,30 e 20,15 ho-
ras.

REGENTE — R. Regente
Feijó, 1.305 — "Se o
meu Fusca falasse" —
livre — desde 14 horas.

SAO JOSÉ - R. Paul»
Souza, 992 - Fone 96997

"Rlngo não discute,
inata" — 14 anos —
14,30 e 20,15 horas.

WINDSOR - R Gener.1
Osório, n. 931 — fone:
2-7328 — "O xerife da
cidade explosiva" —
desde 14 horas.

SAURU
BAURU — "Frankcnstein

contra o mundo" —
color. — 11 anos.

CAPRl — "Sem destino"
18 anos.

S. PAULO — "Manem 70"
color. — 18 anos.

Guarulhos
8 rRANCJSCO - R. Te-

resa Cristina, 36 —
"O homem mais engra-
çado do mundo" — "O
menino e a onça" — li-
vre

Osasco
ESTORIL - Estrada de Itú

— "Se o meu Fusca fa-
larae" — livre — 13,15,
15,15, 17,15, 19,15 e 21,15
horas (3.a feira às 19 e
21 horas).

GLAMOUR - Av Pau-
lista — "Roberto Car-
los e o diamaiite cor 'io
rosa" — "O mais cur-
to dos dias" — desde
11,30 horas.

VARA — Av dos Auto-
liomistãs — "Pais qua-
drados... filhos avfln-
çados" - "Roberto Car-
los em ritmo de aven-
furas" — livre — dei>-
de 13,30 horas.

Ribeirão Preto
D. PEDRO II - Praça XV.

1823 — "Deus peraoaeu não" — 18 a. — às
15, 20 e 22 hora.

Poó
JÓIA — "Diamante dc

sangue' — "Coisas da
vida' — 18 a. — às 19,30

Sro. André
ART — Rua Fittr. 369 —

Fone: 4-5251 — "A ga-rota dos meus pecados"— "Os guerrilheiros cs-
táo chegando" — livre.

CARLOS GOMES - Ru»
Senador Flaquer, 110 —
Fone: 44-4110 — "Se o
meu Fusca falasse" —
livre.

ROXI — Rua Inglsterr»,
7 - Fone: 40-3718 -"Tormenta sobre o rio

amarelo" — "Norman,
" manda brasa" — io a.

TAMOIO _ R Cel Sea-
bra. 402 — "O barco do
nmor" — livre — 14 eàs 2U horas (3.a e 4.a-
feiras, às 19,4ã horas).

TANT.ARA - R Cel 011-
velra Lima — "O barco
do ambor" — livre 
Mi 19 e 21 horas I3.a-feira, às 20.15 horas).

5. Caetano do Sul
DOM JOSE> - R. Anto-meta. 33 - "Um dólarentre os dentei" —"Uueio dos homer.s tem'ei" - 19.70 horas
LIDO _ r Manoei Coí.lho. 506 - Fone 42-2189— ('Viver por viver" —
...'lB- - »s «9 c 21 h.MAX — Av Conde Fran-cisco Matarazzo —"Roberto Carlos e o dia-mante cor de rosa" —

livre — às 19 e 21 hPLANALTO - ,vila Bar-ros — "Donanza" — "A
garota dos meus sonhos"— 10 anos.

8. CAETANO - Rua Car-
los de Campos. 401 —"A compadecida" —
"Os tiranos da babllA-
nia" — 14 a, — ài 19,30
horas.

VITORIA - Rua Baraldl.
651 - Fone: 42-1908 -
"Se o meu Fusca falasse"
— livre.

PHIMA.X - Rua Amazo-
nas, 11)92 — Fone 42-2831

"Killer, calibre 32"
"Luana filha da íln-

resta" — 10 a. — às
19,30 horas.

São Cariem
AVENIDA - Av S Car-

"Tarzan e o menino da
selva" — 10 a. — às
20,15 horas.

JúlA - Av Salum, TH —"Adorável canalha" —
14 a. - às 19.45 h.
Mogi das Cruzes

AVENIDA - Av Vol. Pi-
nheiro Franco, 560 —
"As duas faces da moe-
da" — 18 anos — 19 e
21 horas.

URUPEMA _ Pça. D. Flr-
mina — "Apaixonados
Impetuosos" — 18 anos

13 e 20,15 horas.
ODEON - Praça Osvaldo

Cruz, — Fono 2372 —
"Mate todos e volte só"

18 a. — às 20,15 h.
PARQUE - Rua Dr RI-

cardo Vilela. «3 —
"Plnochlo" — livre —
15 e 20,13 horas.

São Bernardo
S BERNARDO - R Ml-

rechal Deodoro, 1.229 —
"O mais curto dos dias"

"Roberto Carlos e o
diamante cor de rosa"

10 a. — desde 14 h.
São Miguel

LAPENNA - Run Campos
Sales, 2 e 4 — "36 horas
no Inferno" — "Pecos
vem para matar" — 14
anos — desde 13 horas
(3a-felra desde 19.30 h).

S MIGUEL - R. Arlin-
do Colaço — "Roberto
Carlos e o diamante cór-
rie-rosa" — "Tarzan e
as sereias" — livre —
19,30 horas.

Santos
BRASÍLIA - Av. Pedro

Lessa, 487 — "O leão do
inverno" — 18 a.. — às
14.30, 17.30 e 20,30 h.

CAIÇARA - Av. Conse-
lheiro Nébias. 849 -
"Butch Cassldy" - 14 ».

desde 14 horas.

CARLOS GOMES - Rua
Lucas Fortunnto. 89 —
"Roberto Carlos e o dia-
manto cor de rosa" —
ài 2o e 22 horas.

COLISEU — Rua Amado:
Bueno, 237 — "Sarlana
não perdoa" — 14 anos
— 15, 20 e 22 horas.

GONZAGA — Av. Ana
Cosia, 344 — "Os tri-s
fantásticos super-ho-

mens" — 10 anos -
14,30. 20 « 12 horas.

GUARANI - Praça dos
Andrades. 100 — "Uma
mulher sem preço""Rainha de nudismo

¦das Américas" — 21 a.
a partir de melo-oi.i.

INDAIA — Av. Ana Cos-
ta. 429 — "Meu pé de
laranja lima" — 14.30,
20 e 22 horas.

INDEPENDÊNCIA — Av.
Ana Costa, 525 — "A ba-
talha do deserto" — IS
anos — 14,30. 20 t 22
horas.

IPORANGA — Av. Ana
Costa. 469 — "O mundo
maravilhoso dos Irmãos
Grimm" — 13,30 f 15.45;
"Stillelo" — 18 anos -
18. 20 e 22 horas

OURO VERDE - R. Car-
valho de Mendonça, 393

"Justinc, uma mulher
para todos os homens"

18 anos — 20 e 22
horas.

ROXY — Av. Ana Costa.
443 — "Aeroporto"
10 anos — 14.30, 13.15 e
22 horas.

SAO JOSÍ - Rua Campas
Melo. 179 — "Navalha
na carne" — 18 anos —
20 f 22 horas.

PRAIA PALACE - Av.
Ana Costa, 410 — Fone:
4-9797 — "As escândalo-
sas" — 18 a. - a par-
tlr das 14 horas

São Vicente
JANGADA — Rua Mar-

tlm Afonso, 451 - "««•

Ue Bov" - 18 anos -
14.30. 20 e 22 horas.

PETROPOI.IS — Av An-
tonlo Einerlch. 665^ -
"Momentos eróticos"
18 anos - 19,45 c 21.4.
horas. ,

ROSÁRIO - Rue Frei
Gaspar, 521 - "Jamais
foram vencidos" - 14 a.

14,30, 19.45 e 22 ho-
ras.

SAO JORGE - Bua 'm
Gaspar. 222S - "FUnt, ¦'
perigo supremo" —
anos — 20.30 horas-

vrt- —

SABAK.V
de Morais, 1SJ -
drão de B::d;i
vre - desde II

SAN RPH .lua
gás de Morais, %

 "" vezes í" -'i
desde II ha

SANTA BitS -v=
Rainha SanU.liK
tíísíorra è rttJ!*!

"Angélica in
:; „m - h ii

St1-'11 ISABEL -

"Otely
cação"
is> hi.

S. JOIO -RuiIW.1
tilde, 171 - 'f
nn inferno" - '¦'

S. fiERAI.DO - '.-¦

.\'n«a Sentei "
«t-j, oi — "0 -í:
polegíi" - '«~
lavas qua»':l
ie ápagaran" -
... desde il li»

S M) JORGE - í-
Garcia - "¦"¦'.
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hs.
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Garcia - ""'¦"¦
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hollywood ""Dulce Damasceno de Brito Consigiio —

chocantes
:\ "O.M.U." (Opcration Moral Upgra-

i foi fundada há Kl unos, com o objetivo
;:i lar polo lado moral dos filmes produ-

,. cm Hollywood. No entanto, os pro-
¦ores cinematográficos lêm ignorado tu
iicnte seus protestos, não respeitando a

ganização como faziam com a antiga Lc-
dc Decência. Agora, sua presidente,'. Marion Ncwkirk, está fonlando obter a

:são tle personalidades importantes na

vida social e política dos Estados Unidos
a fim de preservar a vida do "O.M.U." prin-
eipalmenfc diante do lançamento dc
chocantes como "Myra Breckinridge
cliel Welcri — na foto - - c Mac

filmes' (Ra-
West),

"Mldníght Cowboy" (Perdidos na Kctilc) e.
o recente "Bcyond lhe Valley of lhe 'Dolls"

(seqüência dc "O Vale das Bonecas'"), que
exploram as perversões sexuais no/s seus
mínimos detalhes. . .

Ascensão
th diretor ¦

Charles Jarrott — o talento-
so diretor inglês que se revê-

loti cm "Ana dos Mil Dias'', com
Hichard Burlou e Geneviève
iuiold — terá unia nova e ex-

'¦ciente oportunidade: foi con-
tratado pelo produtor Sam Spio-

pe] para dirigir "Nicholas and
Alexandra", com um elenco ain-

1 não selecionado, mas queiromete ser um dos mais im-
lorlanles do ano. O drama da

família imperial russa nos ator-
icnlados momentos nue prece-deram a Revolução Comunista,

foi adaptado para o cinema porJames Goldman, que recebeu'm, "0st';i1'" 
Pelo scrcenplav dcllic l.ion in Winter", filmado"'¦m Katharinc Hepburn c Pe-ter 0'Toole.

Prêmio a Liza
Devido á sua performance em "The Slcrile

Cuckoo", Liza Minelli recebeu o "Davici di Do-
natello' — prêmio máximo da Itália aos melho-
res artistas do ano. Aproveitando sua eslrada cm
Roma para receber aquele troféu, Liza íoi até
a Sicilia, a fim de representar Hollywooif no re-
conte Festival de Cinema.

<» funere
um ca§u

5 de março ulti-
mo, !Rcx Harri-

son completou 62
anos de idadia, sozinho, a
bordo do seu iate ancora-
do cm Porloftno. Não que
lhe faltasse companhia.
Continua isevnlo um dos
homens mais d isputados no
ambiente do '"show busi-
ness' i-nlersiridional, espe-
cialmcnte cm iHollywood e
Londres. Mris élc próprio
se esquivou ,dc quaisquer
festas e come rnoraçòes por-
que queria tempo para
pensar, Stiai. esposa Ra-
che! Roberts; apresentara-
lhe uma alternativa: per-
ml tir que reatasse sua car-
reira dc atri r. ou.. . o di-
vórciò, Embora tendo co-
nliccido Rachel no teatro

em 1060. quando apa-
receram juntes na peça"Platanov", •< lc Clickhov,

Rcx fizena tudo para
que ela abandonasse a vida
profissional, depois do seu
casamento. Foi bem suce-
dirln no inicio, mas, ulti-
mamente, ffiaehel mani-
festara sua iivquictação dc"apenas doriai-de-casa" —
principalmente devido à
falta de filhos . Amante da
natureza e dia solidão, Rex
havia compiado uma casa
cm Portofirio, na Itália,
onde o accssia somente era
possível atViwvés de cava-
los ou jipe. Lá, êle fazia
fabricar o sriu próprio vi-
nho c o óleo1 dc oliva que
tanto aprocíj . Ocasional-
mente, vinil» a Hollywood
ou ia a Lon tires participar
He algum filiinc. O ultimo
destes. '"iStarcase" —
cem RichardíBurton — foi
bastante divertido porque
o másculo Rejx interpretou
um homossexual. Enqtian-
lo isso, Racial limitava-se
a permanecer nos bastido-
res, posando somente co-
mo "a sra. ílarrison". Há
pouco tcmpri, o produtor
ria Còlumbi?v< Mike Fran-
kovich. convidou-a para
Interpretar um dos prin-
ninais oapeis em "Doctor's
Wivcs", com pyan Cannon,
Richard Cren na o grande
elenco. Rachel não resis-
tiu: aceitou a proposta,
mesmo sem cqnsultar Rex...
Foi o começo do fim.

O mais curilaso é ouc as
quatro esposas de Harri-
son eram atrizes! A pri-
meira delas —« mãe do seu
filho Noel — Marjorie
Thomas, chejpu a desistir
de ludn por taiusa do ma-
trimonio, mas; depois, fez o
mesmo ouc Ftítcoei. A se-
gund.-i. a alemã Lilli Pai-
mer, conseguia: fazer vito-
r;osa dupla (artística com
Rex. Duranto'.muitos anos.
e casal representou junto
em uma infinidade de pe-
cas teatrais erfilmes cine-
matográficos. '.Mas 

quando
Lilli lhe deu, um filho —
Carey — Rcjx, exigiu que
ela desistisse! da carreira.

.No entanto, cda era tão fa-
mosa como êKe, na ocasião,
e não quis sacrificar toda
aquela glória que a cerca-
vo. Durante ariu casamen-
to com Lilli. H ex teve um
grande "affaíj-" amoroso
cm Hollywòotíj. com a Íoi-
ra atr!z americana Caro-!e Landis. Man ao chegar
o momento da decisão —
optar entre Dlia e a espo-
sa ,o simpático astro pre-
feriu a ultima.. Foi o cs-
touro de um. escândalo,
porque Cainlic- suicidou-se,
deixando um» 'bilhete cm

que culpava Rex por seu
amor impossível... pro-
fundamento abatido com
aquele trágico dcsenlacc, o
ator inglês viu-se ampara-
cio justamente por quem
menos esperava: Lilli. Ela
lhe deu toda a comprecn-
são e carinho qiir. cie ne-
cessitava naqueles dias
atormentados. Permanece-
ram juntos até 1957 qtian-
do, então, Rcx encontrou
a que considerava "mulher
ideal"; a comediante sofis-
ticadn, Kay Kenriall. Êle
sempre admirara as pessoas
espí-rituosas, "que sabiam
rir". Kay era uma de-
Ias.. . e Harrison apaixo-
nou-se por ela, pedindo o
divorcio de Lilli para ^e?-
posá-la, No entanto, ésso
terceiro casamento durou
relativamente pouco, pois
Miss Kendail — que Iam-
bém abandonara tudo por
Rex — morreu de leuce-
mia três anos depois. Viu-
vo e triste, o grande ator
dedicou-se inteiramente à
sua carreira... até encon-
trar Rachel Roberts que
novamente o impressionou
com o bom humor e con-
tagiante alegria.

Agora, Rex Harrison on-
fronta um novo divorcio.
Recentemente. enquanto
Rachel filmava "Doclors'
Wivcs", na Colômbia, élc
veio de Portofino a Molly-
wnorl para um outro acon-
tecimento: a homenagem
do "Friars Club" ao com-
positor Alan Jay Lerner,
um dos responsáveis pelo
musical "My Fair Lady".
Talvez para abafar os ru-
mores, Rex levou Rachel
consigo ao banquete para
Lerner, a quem se consi-

riera muito grato pelo su-
cesso dc "My Fair Lady".
Na ante-sala do- "Friars
Club", o casal concedeu
uma entrevista coletiva aos
repórteres presoates que,
delicadamente, raão abor-
doram o assunto divorcio.
Mas. dc qualquer forma,
apenas pelas respostas rie
ambos, todos sci.itiram que
estavam assistindo ao fu-
neral de um ca.samcnto.
Ei-las:

REX —- "Meu próximo
fil^e será "The "Right Ho-
norahle Gentleman", sobre
a vida rle Sir Chiados Dil-
l-e. o homem mm foi arrui-
nado nor mulheres. Traia-
se de uma sátira, à socieda-
rle londrina ria era vito-
riana".

RACHEL— "Esporo ouc
a Columbia firmo satisíei-
Ia com o meu trabalho em"Doclnrs' Wivcs" C me
convide para outros Fil-
mes Só mo pinto ver-
dadciraiiicnto real i z a-
riçi quando represento ou-
trás personagens, Nn ver-
rinde, ó uma espécie de fu-
e-i da realidade cotidiana,
que se me apresenta tão
vazia..."

REX — "Se aprovo o nú
no teatro'.' Bom-., como r--
nectador, nada tenho con-
tra isso. Mas •como ator
c comu empresário, não
montaria uma peca do gê-
nero. Não por puritanis-
mo, mas nor respeito à
dignidade humana, que
ainda deve ter certos di-
reitos com relaçtãio às coi-
sas mais íntimas?

RACHEL — "Acho vali-
da toda a espécie: de repre-
senlação. Se a arte é eu-
pia tia vida. tonitcmos fa-
;:é-!a com perfeição"!

Da 5
o "vamp"

Connic Stevens, n ex-espo-
sa de Eddie Fisher, sempre in-
lerprelou ingênuas no cinema o
na televisão. Mas agora que estádivorciada duas vezes (seu pri-meiro marido foi o simpático•;;m Stacy) resolveu mudar :>
imagem e aceitou o papel da
mulher falai nn novo filme dcRobert Aldrich "The Grissom
y»na'. O gordo diretor-produ->r diz que Connic terá min ce-n;i em queEle
não protosten. principalmenteaqueles que a admiravam como
Lg™, lnha in°cente do seriadooe iv Hawaiian Evc" Ante;«o iniciar o filme, Connic faráma temporada em Las Voga<0)s eontinua sendo uma ótimacantora.
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o amo!-
é assim

Sem ti, meus olhos aprofun-
dam-se na noite, assombra-
dos da distancia e do fracas-
so que deliberadamente edi-
ficaste para eles.

Noemia

teatro

do
tREPENDIDA — Canitad — ".. ,c agora, ven-

a confiança que meu marido deposita cm mini,11U li bUllllUMVU 4»v i»»^ — ......------ ---«-: - _

estou chocada com minha coniiVuta, mas o outro nao

quer compreender e muito menos romper. Ando tão
aflita e o motivo".. .

Arrependida, é fácil pra burro enganar o ma-
rido, mas com o outro o negócio torna-se "aquele"

problema, não é verdade?
Lógico que não vai ser moile, pois o amante des-

fruta de todas as comodidade-.? possíveis e nao arca
com a menor responsabilidade, é a vida que ele pc-
diu a Deus.

Acredito que não haverá escândalo algum, não

por você mas por ele mesmo que, de qualquer ma-
neira. vai querer resguardar a sagrado- casamento,
sua doce mulherzinha e outrati coisas mais.

Compreendi perfeitamente tildo que me escre-
veu e creio na sua sinceridade quando afirma que
eslava esperando um desquite mas, ouça bem, an-
les cie uma conclusão, ou pelo seu ou pelo dele, o
jeito era respeitar o nome cio sou marido e não trair
a confiança depositada cm voei-. Agora, Arrependi-
da, é estudar direito a situação e náo ter medo de
agir. Medo devia ter existido quando iniciou o ro-
manco proibido.

QUEIMADO —• Capital --- ". • .Tenho 38 anos,
mas agi como criança c estou perdido. Gosto dela
como jamais gostei de alguém e tenho andado nu-
ma fossa que não tem tamanho, Você, com seu bom
senso e. . ."

Meu velho, bom senso dos outros não limpa a
barra de quem quer quo seja,, muito menos a sua
com o papelão feito.

Mulher é um bichinho coin G ótimos sentidos e
o mais atinado é o da percepção. Parece que exis-
tem antenas intuitivas ligadas permanentemente no
cérebro feminino, prlnclpalmtClnte quando há amor.
Procure desfazer a péssima impressão que causou
e, com muito jeitinho, carinho, força de vontade, ela
acabará vendo que tudo nãd passou de um mo-
mento impensado,

CORRESPONDÊNCIA — Noemia -— Rua Sela
de Abril, 230 — l.o andar — l&cdação.

\ X \—rW^
\ \\ K"' .

\a\AmI

GALPÃO — Rua dos Inglese:* 209 —

Fone: 288-1750 - "Os Convalescentes de

José Vicente. No elenco: Norma BengelI,
Ilonata Sorrah, Lorival Pari/, e Ewerton
Castro A peça vem de uma excelente car-

reira no Rio onde esteve era cartaz no

Shopping Center. A sessão de hoje será

destinada á criteia do São Paulo. A cai-

reira normal recomeçará na próxima qual-
tarfeira.

TEATRO BRASILEIRO 1)1. COMEDIA
Rua Major Diogo, 315 - Telefone-'30.,,^
— "Macbcth" com Paulo Autraiie Tra
Carrero, O texto de Shakespeare foi grigido por Fauzi Arap, No elenco noiZ
como: Carlos Miranda, Antônio Gazaroii
Regina Viana e muitos outros. I),. \,.!'":
ás quintas espetáculos somente às 14 1?
ras. Sextas, sábados e domingo á rio'/'
Curta temporada.

mm

TEATRO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA
— Rua Monte Alegre — Telefone: 65-5155,
Hoje acontecerá a estréia de Sarah Vau-

ghah A fabulosa cantora apresentara so-
mente três espetáculos entre nós. Um ho-

je, outro amanhã e à despedida no dia 16,

Como não poderia deixar de ser, no Rio

fez grande sucesso.

TEATRO GAZETA — Av. Paulista. 900 —

Telefone: 287-0881 — Maria Bcthania e
Ítalo Rossi em "Brasileiro, Profissão, Es-

perança". O espetáculo íoi dirigido por Bi-
bi Ferreira e no elenco estão: Maria Be-
thania o Halo Rossi. Números musicais pe-
In Terra Trio que acompanham 

"La Be-
thania".

TEATRO ALBERTO D'AVEItS,\ _ R,
Sla. Ifigênia, 72 — Tel: 323-G932 _ "]S,
rose" de Carlos Iafelice. A peça [oi diri'
gida por Luiz Carlos Anuir, e no cltn»
Neri Vitor, Oswaldo Abreu r> outros A
peça aborda temas de grande atualidade ( 1está sendo assistida principalmente ptíc 

'<

estudantes.

BELA VISTA — Rua Conselheiro Ra-,
lho. 538 — Telefone: 230-0778 - "0 'i*

quitelo e o Imperador da Assíria'' je \!
rabal, Dirigida por Ivan de Albuquerqu»
no elenco Rubens Corrêa e José Wilb]
que apresentam um dos mais belos es».
láculos já encenados em São Paulo. Fp
grande sucesso no Rio.

ART PALÁCIO
O MALDITO DIA DE FOCO — Dire-

ção rle Paolo Bianchini. Mais um movi-
mentadissimo "westem" italiano. Sonsa-
cionais lutas e duelos em filme repleto de
lances divertidos. Com John Ireland, P>o-
ber.t Woods e Claüde Lange, Colorido.

BELAS ARTES
A AlíTi: DE AMAR..BEM — Dire-

ção de Fernando de Burros. Produção na-
cional cm três episódios. Com Eva Wilma,
Walter Forster, Zeloni e outros. Colorido.

IPIRANGA, ASTOR E METRÓPOLE
A ARTE DE AMAR...BEM — Dire-

ção de Fernando de Barros. Divertida
comédia do cinema nacional Em três epi-
sodios, o filme mostra como é que se de-
ve amar. Com Raul Cortez, Consuelo
Leandro, Plinio Marcos e outros. Colorido.

BAR^O, GAZETA E OURO
VIDA i: GLORIA DE UM CANALHA

— Direção de Alberto Salva. Envolvente
drama, repleto de erotismo, produzido pelo
cinema nacional Com Milton Rodrigues,
Odeie Lara, Annik Malvil, Dita Corte
Real Flavio Migliacio e Wilson Grey.

AUGUSTUS
CASABLANCA — Direção de Michael

Curtis. Retorna um dos grandes sucessos
da década de 40. Na ocasião, o filme re-
eebeu diversos "Oscars". Com Iügrid Bere,-
man, Humphrey Bogart, Conrad Veidt, Pe-
ter Lorre, Paul Henricd e Claude Rayns.

METRO
O HOMEM DO BUICK - Direção

Gilles Grangier. Após um período de i:.„.
tividade, volta o grande cômico [rancís I"montado num Buick", Com esse carro. {;!
conquista uma belíssima "coroa", 

Coã
Fernandel e Daniclle Darrieux, Colora

MARROCOS
A QUEDA DOS GIGANTES - Profo

ção italiana. Durante a Segunda Gueris
Mundial, os aliados convocam seis cap:,
táes para missões secretas na Alemanhaj
cada um deles, cabe uma missão, Ce
Jack Palance e John Gramack. Color:;:

OURO
AS MULHERES .MAIS BELAS 1)0

MUNDO — Produção italiana. E' o r».
torno de um dos maiores êxitos da •.•.<
lissima Gina Lollobrigida. A historia;;
Lina Cavalieri, considerada a mulher imj
linda do mundo. Vittorio Gassmall e:
galã. Colorido.

OLIDO
JOC.O DE PAIXÕES — Direção (1

George Seaton. Em Las Vegas, uma co:;;::
se apaixona por um pianista df "ni;:
mesmo de "Um Lugar ao Sol", Com El:
zabeth Taylor e Warren Beatty, Coloria;
club" de segunda categoria. O diretor 51
mesmo de "Um Lugar 110 Sol". Com Eli
zabeth Taylor e Warren Beít :Bathy, Cs
lorido.

CANAL 4
Diário de S. Pallll > na TV — 00,50 James
West,

11,30 Redação Esportes — 12,00 Edição Extra
12,15 Educativa — 13,00 Horário Político
14,00 Balanço da Tarde — Nino, o Ita-

lianinbo — 15,00 Guerra, Sombra e Água
Fresca — 16,00 Katty — 16,30 Sessão Rata-
piá — Corrida Maluca — 17,00 I Love Luey

17.30 Meus Três Filhos — Encerramento
Balanço da Tarde — 18,00 Wyatt Earp —

18.40 Conf. de Penelope — 18,50 Simples-
mente Maria — 19,45 Ultranoticias — 20,00
A Gordinha — 20,30 Show Sem Limite —
21.40 As Bruxas — 22,15 Poltrona'4 — l.a
Parte — "Aventura" — 22.45 Horário Poli-
tico — 23,35 Poltrona 4 — 2,a parte — 00,40

CANAL 2
18,30 Aula de
Madureza

Alemão — 19,00 Curso de
10,211 Curso de Madureza —

10,30 Rede Nacional da Independência — 20.00
A História do D< asenho Animado — 20,30
Musica Brasileira ¦— 20.55 A Moça do Tempo
— 21,00 Judd — 112,00 Curso de Madureza —
22,20 Curso de MíiiSureza — 22,40 Os Grau-
des temas do Esporte.

CANAL 5 
11,30 Zastrasinho — 12.00 Ultranoticias —
12,30 Pigmalião 7(> — 13,00 Desenhos e Fil-
mes — 17,45 O Pi.-incipe e o Dinossauro —
13,15 O Zorro — : 13,00 Pigmalião 70 — 19,30

Rede Nacional da Independência — 20.00
Irmãos Coragem — 20.40 Faça Humor. Não
Faça a Guerra — 22,40 Sessão das Dez —
00,15 Sessão da Meia-Noite.

CANAL 7 
11,30 Abertura — 12,00 Cine Tigri-

nho — 15.00 Sessão das Três — 1G.40 Di.--
r-os Voadores — 111,50 Mappin Movietone —
17,00 Daniel Boone — 18,00 Rin-Tin-Tin —
18,30 Tilim — ]8,50 Mappin Movietone —
111,00 Os Três Patetas — 19,15 As Pupilas
do Senhor Reitor — 19.30 Rede Nacional da
Independência —"20,30 Dia D... — 22:20
Mappin Movietone,

Adélia e suas Trapalhadas — 18,50 Rede com
a TV Educativa — 19.30 Rede Nacional da
Independência — 20,30 Jornal — 21.00 Man-
nix — 22,00 Humorismo — 23,00 Mavcrick
— 24,00 Os Corruptos — 01,00 Pânico.

CANAL 13
No:

CANAL 9 —
12,01) Carrossel dos
— 13.00 Mulher 70

Bairros — 12.30 Comédia
— 13.30 Seriados — 18,30

12.00 Passatempo -- 12,30 Titulares do
cia — 13.30 O Ultimo dos Moicanos
Xênia o Você — 15,30 Comandante Apoio —
17,30 A Jovem Centenária — 18,00 Daktarl
— 18,30 As Valentonas — 19.00 Agente 86 -
19,30 Rede Nacional da Independência —
20.40 Titulares da Noticia — 23.00 No Campo
do Treze — 00.30 Titulares da Noticia -
111.00 Hong-Kong,

vamos ao
teatro

Psiii... Aquele Abraço
¦In J. SAMPAIO «¦ A. RABBATH

COM AS BOAS DO RABBATH:
, Marlene Gonçalves - Nilzo Briono - Turl
Çastcr - Mara Rocha - Yone . Katia - Janete

Soares.
, E AS FERAS DO NATAL:

VAVA — GAMBOA — r«nlo Job. Strlp-ttiws:
Nadia — Amazonas — Cilene — Klte Evcr¦ Caxlinha - Julv Cristl — Renata e

UM FABULOSO ELENCO.
Atrjçio — Diretamente Uc Toklo — Trat-eil!

! — Dlàr. 20,15 • 22,13 hora».
. 5.a, SA3AD0 E DOMINGO — VESPERAL

ÀS 16 HORAS — PREÇOS POPULARES
(Impronrlo 18 onos)

TEATRO NATAL
— Praça Jullo Mesquita, 73 — Fon*: 3S-S377

(Ar condicionado perfeito)A seguir:

j .. VOU SE COMUNICA OU SE KSTRUMBICA"

TONIU p PULO
CMMERO flUTRAN

"''; :',:'íV.''; ,-' Jis ví-UfríT'...ifW'! ;'¦ líJC iV''-:','

B

b>r : FAOZT AKAP
3.a, 4,a e õ.a ás 10 horas — O.a, 21 horas —

Sab. 20 e 22 horas — Dom. 18 o 21 horas

NOVO TBC
Ú: Rua Major Dlogo, Sll
 Tels.: 36-4108 a 32-0263

1:
GONÇALVES
num espetáculo diferente

SEPULCRO PARA CASAL
De 3.a a Sab,

21,15 h
Dom. n.is h.

DE AC.CARVALHO

TEATRO OLÍMPIA'
R.RUI BARBOSA, 266

TEL! 33-5322

Depois da Duke Ellington, Oscar Peterson,
Earl Hines, Play Bach Trio e Erroll Garner,

RAMONDINI apresenta

MÊáÉÉ
HOJE

SARAH
VAUGHAN

A maior vocalista do jazi
e seu íamoso trio J.D. AB-
NEY — JIMMY COBB —
GENE PERLA

DIAS 14- 15 e 16
preço especial p] estudantes

TÜCA
Teatro da Universidade Católica

Itili Monte Alrrjre, 1.024 — Fone: 05-5152 t 3Z-02UI
Promoção SHELL e "INTERVALO"

in
ESCRACHADA,

DíjJOAEMASTffll:^
E m 5T0MWP'O:
reseWat^ e informações: 51-3348

; 32-4B56 fprogran)' ' V,

Rui» Albuquerque Lins, 171
Diariamente 21 horas — Sábado 20 e 22,1 ri

horas — Domingo 18 e 21 horas

Atmmsmi

PREFEITURA
DO MUNICÍPIO

3 OE SÃO PAULO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

E CULTURA
DEPARTAMENTO

DE CULTURA

1

TEATRO PAULO EIRÓ
Av. AiJoilfo Pinheiro, 765

apresenta em colaboração com
a Sociedade Pró-Arte

de São Paulo

ARTE NOS BAIRROS
SETEMBRO

Dia 17 — Quinta-feira às 20,30 h:
Recital rio pianista:

PIETRO MARANCA

Dia 27 — Quinta-feira i\s 20.30 h: ,
CORAL ARS NOVA '

Refi. C. A. FONSECA

%BWgaaai;

JLIngressos Ta bilheteria do Teatro
Paulo Eiró o do Municipal. Informa-

çõrs pelos telefones:
61-33:15/61-2915 e 34-4311.

WsXi3ÊFwTÊÊâÊÍ?ri •rVmâ. l.íi**aK7. -w/k . j^k\

W»BM»i»y«ayjttSEh»SiSfc«S»»W ¦

Diar. 21 h. Sab. 20 e 22 h. Dom. 2U li,
Est. 50',;.- (Exc. aos sábados)

IDENTIFIQUE-SE

$

dn CARLOS IAFELICE
direção: LJIS CARLOS ARÜTIN

TEATRO ALBERTO D'AVERSA
RUA SANTA IFIGÊNIA, 72

fJuntó à Igreja)
FONE 32-6932

HORÁRIO - Terça n Sexta: 21 horas -
Sabndo 20 e 22,3(1 li, - Domingo 18 e 2! h.censura 18 anos Estudantes b0%

OLAVO NUNES apresenta
MEÜROSÍ

De CAKM1S lAFKtlCE
Uireeãr,; II IS ( VHLOS AKITO

NERI VITOR
OSWalilo Abreu - FranciS!» nuru - lt'£
- Ertl Hnrcelns - Oswald» do Oliveira •""

rasslaiio - Carlos Cosia • Wagner»»»

TEATRO ALBERTO D'Affll
RUA STA, 1FICENIA, 72 üunto a

FONE: 32-6932
21

Domingo,
HORÁRIO • Tcrç
Sábado 20 e 22,31) li
Censura 16 anos

Uà^> PREFEITURAv 
DO
OtSÃO

f

1 L' ^
I

i

Estuda»'0 *

mm^ IInm I
II.HÃ" 1

iiirtm 1

t HlXlClf^l
I01H>

ro • g*»

SKCIU.T Mil v in: EU
K CULTUKA
DEPAKTAJIESTO UE

DISCOTECA l'l III H
AUDITÓKIO DA "IMI
"FKA.NCISCO I'AT1

Scgundii-feiríi, II c- se
Rua Calão, Cli

— às Ul horas

HECITAI. UE <A>
I.UUIA BAnO.NE
DANTE PERINI

¦ K O (¦ K A « s
l.a PABTE ..

LUDIA IUIiON'i; - P s
Boethoven - Sonaw

(An Luar)
L. Debussy - La Filie a«*C1jfrisl
C. Debussy — Jardins »">«
F. Chopin - Estudo np. ' ,,
F. Chopin - Sclmrzo nn il

1,0 
2, PA«TE

DANTE PERINJ - 5-'^

LUDIA BAHONE - •> »

F. Schuber! - Calma Ce--»'
A. Caldara - Sebben, Çr"°,nní
R. Sclmmann - J'»' '"„tl|Cira
1^ EllmerlcU - Trov.i Hras
L. Fcmandez - Dt-nuo oa 

|(é j..
Anônimo — Hei de At»»1
V. Lobos - Redonddlia w 1
F. MlRnone - El ClavellM" ec
Cahellf.-i. .-¦.v-\

^—-^

l'"j-- 
'

.» > » .'.* Ji. Ut„*4L^J.Ki.K-A. :*.».. »J.>- +- A *íjt-** - . A..1- ;r;^4^^^.A«.-^...fi,^A,A..t^&>í__Jt,._luei^^ ^
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lorôscopo ornar cardoso

•¦¦:--/V-^:-
M1CHEL AUCT.AIR, ator do cinema jrancèt, cujo

verdadeiro nome é Wladimir Vujoute, nasceu a. 14 de
setembro de 1922, em Coblema (Alemanha). Muito jo-
vem marchou para Paris onde cursou estudos de m-e-
dicina que mais tarde abandonou pira inscrever-se no
Conservatório. Fez sua primeira aparição cênica em.
Paris em fins de 1140. Impõs-sc no teatro e cinema
francês pela sua inteligência, seu sentido de medida,
que lhe permitiu interpretar toda a classe de persona.-
gens como ator gtnérkn. Interpretou, entre outras,
obras destacadas, "^ntígona" « "Êdipo", 'Mnunciacffo
de Maria", "Requiem para uma mulher", "O ava-
ro", "Depois da queda" etc. Filmografia: "Lei ma-
lheuses de Sophie", "La bella y Ia bestia", "Les mau-
dits", "Aíanon", "Justiça cumprida", "Duplo destino","Cara. de anjo", "Morte, onde está sua vitória?", "Ron-
•ia de crimes" etc.

nries

lie 21 de março
» 21) do abril

Torta colaboração de que
possa necessitar hoje,
ser-lhe-á franquearia de
bom grado pelas pessoas
oue o admiram, em es-
pecial se se tratar de
nativo 011 nativa de Sa-
cítãrio. Virgem ou Leão.

I*?ão

De 22 de julho-
a 22 de agosto

Uma chance nova no se-
rnr de negócios deverá
ser aproveitada com o
máximo interesse. Sua
disposição dinâmica e
decidida influenciará de
modo satisfatório as
pessoas que deseje
abordar,

sagiiarío
De 22 de novembro

a 21 de deiembro
Aproveite esta segunda-
feira, para tomar deci-
soes. importantes e fa-
zer contatos com natl-
vos de Capricórnio e
Leão, Ha condições espe-
ciais para o seu aumento
cie popularidade e êxito
social.

touro gêmeos

De 21 de abril
a. 20 de maio

Segunda-feira prenun-
ciadora de sucesso no
trabalho, em estudos ou
no setor financeiro, tu-
do ocorrendo para me-
lhorar o plano de at.ivi-
riades e afazeres. Cupi-
do excepcionalmente fa-
vorecido,

virgem

De 23 de ap-oito
a 22 de tetembro

Prenuncios de «legrias *
novidades interessantes
no ambiente familiar e
no setor de trabalho,
Idéias e sugestões bené-
ficas poderão ocorrer à,
sua mente no período da
manhã beneficiando-o,

capricórnio

De 22 de dezembro
a, 2(1 de janeiro

Dia propicio em qu*
não deverá receber in.
íluencias pessimistas e
nem espalhar conceitos
p informações negativas,
Deverá fazer todo o es-
forço possível para so-
mar condições reais de
Htcesso.

De 21 de maio
a 20 de junho

Novas perspectivas de
sucesso apresentar-s«-6,o
na próxima «mana, de-
vendo ir-se preparan-
do, desde jA, para o que
de bom possa esperar.
Hoje terá chances de
realizar bom negócio
imobiliário.

câncer

libra

De 23 de «eVtmbro
a 22 de outubro

Tente concentrar su»
atenção nos objetivos
primordiais, pois assim
contribuirá para o su-
cesso mediante os es-
forços que possa empre-
gar na.s próximas horas.
Chance de observação e
pesquisa.

aquário

De 21 d« Janeiro
a 19 de feweiro

A colaboração de pessoa*
nascidas em Câncer ou
Peixes poderá favorece-
lo de algum modo espe-
ciai. Evite o pessimismo
em relação sos que são
naturalmente predispôs-
tos * lhe criar diíicul-
dades,

De 21 de '/uho
a 21 de jolho

Sucesso total em tudo
que estejo relacionado
com a influencia lunar,
isto é, o comércio de li-
quidos, produtos quimi-
cos, objetos de prata,
utensílios domésticos em
geral. Felicidade amo-
rosa.

escorpião

De 23 de outubro
a 21 de novembro

A influencia solar de
sua Décima-Primeira Ca-
sa Astral poderá bene-
ficlá-lo nesta segunda-
feira, no que se rela-
cione com amigos, as-
suntos profissionais e
viagens. Harmonia sen-
timenta.l.

peixes

De 20 de f«T«r«lr«
«. 20 de março

Uma viagem curta, com
fim de realizar negócio
do seu próprio interesse,
deverá resultar em be-
neficios para si mesmo e
outras pessoas, talvez
desconhecidos. Todavia,
é bom não confiar de-
mais.

iro noturno
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0 CONJUNTO "( Mtmn SOM-4", r,ue há ano e melo"m lorncciHln ,||mos m noitadas rio "CAPTA1VS
'" ¦ vai dei»,,-,, provisoriamente esse endereço, para

tíHi'"1'*' 
"''¦",|)C5 I» possam ser apresentadas. A der-

'«Mira apresentação desta temporada acontecerá no dia
(quinta-feira próxima I. Existe quase a certeza rie

m'im 
'''lmi',av"'s rapazes, vão para o "C.AM1XA-

B» 11 ' '""* l,ov* "s* 'i"e )" funciona na Avenida«»João. dclrontc ao Cine Metro.
— 0X0 -~-

To:i°f° 
Rr>M r, QUERIDO AGOSTINHO DOS 6AK-

lima i 
'ia ' ^" Porque está sendo prestigiado pelos-»mifr,f, nrtis temporada ma unifica, que realiza no

Itafcn ? 
"L* Fc,11,;ií"e" da Avenida Angélica. Aros-

(3n5 ,*,°deria apresentar-se melhor, O repertório'•«mico é simplesmente fenomenal.

CAPITAIN'S BAR
IHOTEL COMODORO)

Av Duque d» oailaa, 8J8 • ion»t 5S0-1J11. Pe l.a ¦ aabade.
it* 18 às J horaa, um bom "driiüt" e| milslc* d» "CARIBE

BOM-T. r] » cantora Internacional MARIA HELENA a HAZARIO
CORDEIRO. AOfl ilibados, SUPERSÔNICA FEIJOADA e| nnlale»

9 it rações.

feU

T i

ABRIL EM PORTUGAL
BOA CAIO PRADO. C7 - FOSE: 3.18-SIÍO. *Showe"
d'ãnos com ADELAIDE RODRIGUES. MARIA JOSÉ
VII.AR, MANOEL TAVE1RA. TRIO MANUEL MAR-
QUÊS, RANCHO FOLCLÓRICO LUSITANO. Nl tela:
"Ar-peótos d? Portuial". (Ar condicionado perfeito).
Linha completa d» produto! ANTARCTICA.

HARÉM"

not as <fe aKô quirino da silva

exposições
No Centro Cultural e Desportivo

Carlos de Souza Nazareth (SESC) à rua
Vila Nova, 245 (Vila Buarque) encon-
tra-se franqueada ao público a exposição
do moço desenhista e gravador Paulo
Valdir Rocha.

No catálogo, José Geraldo Vieira,
referindo-se à obra gráfica de Valdir, diz:"Este artista da geração novíssima é
uma vocação que sai do estado potencial
para o digitalismo ativo do desenho e da
gravura. Toma como padrões didáticos
balões, peixes e garrafas.

Tanto os desenhos como as xilos
compõem-se primeiro de um retábulo
suave, de construtivismo que ora lembra
estruturas geodésicas ora nervuras sobre
clorofila; já aí a delicadeza dos traços ou
dos vincos entremostra uma índole que
se compraz em harmonias trigonométricas.
Depois, como um primeiro plano, surgem
os temas. Cada qual com sua veracida-
de. Os balões leves, suspensos, cromáti-
cos, ondulam' em atmosferas. Os peixes
nadam ou pairam em fluidos de aquários,
e a conformação quase náutica de suas
carcaças lhes dá proveniênciai potamo-
gráficas de igarapés, ou origens oceani.
cas. Quanto às garrafas, de distinção a
Morandi, tém transparências de vidros

soprados, inércias de elementos de bar,
de prateleira, como à espera que os ai-

coois e os mostos dos alambiques ou das
vindimas recebam rótulos de "appela-

tions controlées''.
O artista, não 10 promissor mas já

para além do artesanato, segue uma dis-
ciplina de composição espacial que desde
já lhe assegura uma criatividade digna
de interesse e de expectativa da parte da
crítica".

^WU^^^-

Desenho de Silva Neves.

cttizadaô
PROBLEMA tf.° 607

/ 2 3 4 s é¦'..¦> a .*

ÉÜ
KESULT.UK) JX> KlTMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS -- 1 — Pariform*. I — Areca: l — Dr -
Ala • Ot; 4 — Ruar - Rip». 5 — Ert - Red; 6 — Gari -
Aire: 7 — OI - Tal - Al; 8 — Selar; fl •— Operírios.
VERTICAIS — 1 — Psriregoso; 2 — Rural; S — Ra - Aar
- Se; 4 — Irar - Éter; 5 — Fel - Ala; 6 — Ocar - Alar;
T — B». * Irl - Ri; 8 — Opera; 9 — Est«d«l»s.

HORIZONTAIS

— Chamuscar.
— Ofertar.
— Aviador «ximio.

Herói lendário espanhol.
Poeira.

t —» Fabricante ou conserta >
dor d« remos.

— Paixáo.
Qualquer vara., flexível,

— Refrear - Reprimir.
— Pronome pessoal.

Herói de uma lenda es-
eandlnava.
Nota. musical.

* — Produto apicolu.
— Dispor - Empregar.

VERTICAIS

1 — Cunho - Tipo imprenw.
a — Desprovido de.

— Antes d* Cristo.
Cerveja fabricada em
Brunswick.
Rebolo.

— Posto militar.
— Vereador.

Engano - Fraud».
— Defunto.

7 — Atmosfera.
Escarnecer.
Titulo do soberano do
Irã.

3 _ Porém - Todavia
— Grande poder * Auto-

ridade.

Monterri

Hb[9hí^ **$¦&!'¦'¦''¦ '¦ '-^^ÊW^^m^m^m

•UVA BÜATE IDEALIZADA NO ORIENTE PARA O BEM-
ESTAR DO PAULISTANO". Rui redro;». M - Fone: ;,8-2<.M,
- Uh<M-d»d». Tdátí M noltís, r"» °i:«r • í»nçnr: DOIS
CONJUNTOS DE RITMOS. DUrUmmtí a irindloso! -i»hoT«*
mm o ÍNDIO PARAOUARÍ (comedor 4« loto) • • »Undor
d» faca», DOM RAMIREZ.

SELVÁTICO
Bestaurante-Dançante

I1;11»- lmt,«?E5*0: ,Av- W«»mní>o„ i.uir. 4 367 - ron.:
e,:'«. Puj ».n " fspeciBlIdad-í lntfrrurlonalj todas

d» llnfuAjiü "">''"'" d« ritmos Mb > direção* MAt-"M»RlNO. Cantando: MARISA.

B^R F, RESTAURANTE-DANÇANTF.. AV. ASQEUCA, 5.IÍ9 -
wbreloja (etq. ti Paulista) - FONE: S51-TO». O» rrandw • ej
llltlrnos lnncimentos dl múslr» nacional a InWniatlonal «B
"Upa". Eiperlalldadea: FRANCO • FILLET -A TASCA . km-

blent» tletn • confortável. Du U Horia «m aiaat*.

/ClitffX
/imacii:i\

Rest. e Churrascaria
das Colônias Ltda.

Eipeclalldadel em churrasco . franjo na, bra»». rranjo com
nolenta. TSdaa as notfs a melhor Pina do ABC. Todo» o» diaa
deliciosos mhüíkí e aperltlvoi. AbCTlo dia . noll». AVENIDA
ÁLVARO GUIMARÃES. 82 - km 18 da Via Anrhtet» — lon.I

«-3271 - 8. BERNARDO DO CAMPO.

ZILLERTAL
^ KínPBií" 7"WLts. Ar. Brlaidelr» í,

7 tSIÜ» l„r?,dnu?.naJ rEI,0AD*- *°> «"tal*.

ANTARCTICA

ADAIITO SANTOS. 8 tjrmnde « velho «0™!»'''!'''*'' d*

Luiz Cnrloj Parunii, e outro artista - «ntor e corn-

ptultor - que tAdus ns noltcí rompnrec» ao O JO-

GRAL", * ca.ia d« snmhs. de maior evidência e sucesso,
atualmente em funcionamento era S4o Paulo,

-- 0X0 —

NA AVENIDA FARIA LIMA o «ucesw, também •«'*«•

presente todo» 01 dl», visitando o Restaurante Dom

Velasquei", especializado em pratos internacionais e

espanhóis. •

ACARROÇA
CHURRASCARIA

Vi» Anehúrt», 1.101 - Fotvi: JIJ.lMt
» S. Paulo. ÜBp«cUh'lsí7c,i «m Cbur-
riwíw ca brtft. Galeto t ft-úfíii,
Lomlv» no ospéto, Lingulç* n* bri»,
Kis * Codornu. Decori?to tlple*.
.l!,niaítw-mUBifí.í1c«i t<Sda.s aw nMt<5 rj
M cintarão OSMAR VIHRA « tr/fE
OOJ.0Í3. (Esta»!, prípno). frodutot
!AT>ISCnCJ.

iljalakci O .1ARDIM DOS
NAMORADOS"
Rua Joaquim
Klorlano. il
(IUlm-Blbi)

DrlnVi-dantAn»» eUi 1» h «ro dlinU. íata/íonimente lEWrs».

O BECO
R F>U Cintra. 30» - Fones: 5!«-4í:s < 5SS-3t«- Eapetaculare»
-miní-sbo»,." de ABELARDO FIGUEIREDO, com: GINA LE
FFU YOKO LOORDES ErLVA, GUIRLENE, MARILENE PAIVA,
itíA MARIA PEREIRA. MYRIAN, FÁBIO. OAODINHO. ELLEN
BLANCO • CRISTIANO. Cantando: MARLENE MARQUES .
DJALMA DIAS. Tocando P' danca.r: *£O.M BECO" • "SOU

MODULO-4".

t
HWflH^a^

RFSTAURANTE-BAR. Aienlda Faria
Lima. J.182 - Fone: M-HKI lintlga R.
Iguatemi). Especialidades: "PaelI» 1 Ia
Vatenclana". "Lulas era eu TlnU" •
"Callos a. Madrllenha". Coxlnha In-
ternaclonal • tlplc» espanhola. Fácil
•staclonimfnto, <m írentft. Feehido
ii físunflii-feiraa.

M
RESTAURANTE. Possuidor do Selo d. Contlanç»
da Secretaria, d» Turiemo. R. doa ImjlMN, 3JÍ-7,
prôslmo ao Teattn Ruth Escobar. Cortnba. tra-
rilclonai tiÃHiuia; "A firtur* * o ralorc-w iro-
Ihlmento toeea.ro *n eeu füiípcr''. Plíriimen!*.
exceto >* aetundu.IKras, aberta pira • almoço
• • juntar.

y<»,^m ymyymmMmÊmÉÊÈÊMmmM
w^. ¦¦¦¦ ''::-mWmW^ÊÊMm
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LISBOA ANTIGA

^aK^t. m\\

CASA AMARELA-DRINKS
Dlreçlo d. JOÃO VENTURA. Da» II horas «m diante, milllc.
tradicional ao vivo. com REOIONAL * muitos etntorea brasi-
leiro». R. AURORA, 181 («d. Vieira d. Carvalio). F.t Jt-4470.

m vi

W
$fá*?

IOtln\c. 'ahoT", plata. d» dano», ti
(•onfUelonado. Aôb »ábai5os, FEIJOADA
COM "SHOW". AtraçOee: AGOSTINHO
DOS SANTOS, BENITO DI PAULA,
ADILSON SANTIAGO • outro» «mJuntJM
de samba. Ar. Anféllea, 3.111 — Fone:
338-1S8S.

<fti OfUwájca
RUA CUBATÃO. íí - FONE: J8J-I621,

Diariamente S Mtnl-ShOTS. a partir das II
lioras. Dlreçto Artística: Jo Martin. Para
dançar: 3 conjuntos: "Rota 10" • "Conjunto
Dl Mônaco'. Hr»i«: ELIZETH CARDOSO a
ZIMBO-TRIO. CHOPP ANTARCTICA.

CHURRASCARIA RODEIO
•k sua CHT/RBASCARIA d«de U58". Onlra-
»ent« ehum««c<« i» pMilJ boi. írant*. lombo,
eoelhN rordelro, costela da boi. Almíco a
Jantar diariamente. RUA HADDOCK LOBO,
1.IS8 . Telefona: iO->l«0.

Chopp
ANTARCTICA

/è\,

RÜA BRIGADEIRO TOBIAg. JW1 — FONE:
339-3016. — Aprefnta. o melhor SHOW do
Brasil, com CARLOS JOSÉ', DINO MEIRA,
ADFLIA PEDROSA. Conjunto de guitarras
C| AUPIO CORREIA, AÍUILES BERNARDO
a GUERRA (vlolloj.

Pepito's Night Club
AVENIDA » DE JULHO, IM — FONE: J8.02S8

Dlreclo de PEP1TO ORIOLA. Durante tdd» a nolt» música
para' dançar com oa conjuntos "GINO-SCM" cora a cantora
Amellnha . NELSON JR.. Todo» os dlaa, a parta da»

11 hora.!. 1 Estacionamento próprio ao lado).

OS VIKINGS
P.C1 KESTOR PESTANA, ]8>. (Co» «ata-
rionamenío frn.Ua). Teltfone: 35B-633fl. A
íamos» Galera Vtklni, com mata de W
pratos dlíerentee. No slmíc», AMÉRICO
PEREIRA ao plano. Jantar-daneante, eoa-SAMBA SOM". Domínio: .6 almoço;
Kiunda.íelra »6 jantar.

"OS SOBERANOS", perfeito por nei! vocal, representa
«ljo de multo Importante no eenárlo artistico-muslca]
desla Capital. Os moços são espetaculares, mostrando
repertório * altura do talento de tine: sio possuidores.
Harmonia. » musicalidade ao máximo ri o que se observa
assistindo "Os Soberanos", nesta temporada vitoriosa

que reallia nj "Bolte Saudosa Maloca",

•— 0X0 --

A "BOITE CINDEREL,A", d» Rua da Moóca, cnnl|n'H
vitoriosa, apresentando IMas as noites, formidáveis
«trações que váo d» música popular « Internacional,

SAUDOSA MALOCA
RUA BARÃO DE TAITI, 114

¦RODA PE SAMBA" TODAS AS NOITES cora DEMÔNIO.-. DA
GAROA. CACO VELHO. TRIO "OS SOBERANOS", TONY,
UARTINS. MAURO (puld'lris'41 a LEANDRO (cantor). Esp».

elilidade: Pieza na Frlfldetra. Fechado soí domtnsos.

BOITE LA LICORNE
RUA MAJOR SERTORIO. «81. üm estaheW.men-o de dlrersJo
à altura d» um» nov» S. Paulo. Par» dançar, dois espe aeularei

eonjuntot a ainda um mundo de outras atraçots.

SIR LANCELOT

/m\
ftlllltTlta\

¦MUSICA Z DRINKS-. Aberto «lartamento a
partir daa 11 horaa. Dtratao: Lima a Américo.
K. Teodoro Barma. !!. eeq. oa Rua Ijltldo
F»ísoa (atrta «to HÜTOM HOTEL).

Chopp

ANTARCTICA

BOULEVARD
RESTAURANTE - AMERICAN BAB
E TERRAÇO
Corlnha internacional. Aos aábarlo»
n melhor FEIJOADA d» S. Paulo.
No bar. música com JOHNNY
AL7-TR10 e ao violão ZÉ LUIZ 9
HELODY. Estacionamento próprio.
Ar condicionado. Praça Roosevel
tao lado da igreja da ConsolaçSo)
— Telefone: 256-3453.

CANTINA DONA ROSA
lapartatldad»» am tacanha., Canelona». Rarloll,
Capel.U». Am «ibadee. feijoada, Jantar-dan.
ea-nte. Dlanamrote. reaerra dn me»aa t«o
telefona: «l-IMí. Serviço de buffal. Ar. Adolto
Pinhnro, 3.«'C -. .... - .

ChODr>N

ANTARCTICA
A/irutnti\
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DN'"-- 2 o caderno —Segunda-feira, 14 de-setembro de 19/

ás construtivas matinais |
M Iodos os f omrnt.ilins antecipados a égua

norte-americana era apontada como a mais
fraca integrante do seleto lote que formava,

o campo do clássico presidente .lulin .Mesquita, Se ai-
.511111a coisa houvesse a sen favor seriam duas vitórias
"in pistas tle grama, mas frente a adversárias sem
maior expressão e em tempos que pouco recomenda-
vam. Na jornada do Grande Prêmio Ipiranga, dia "

de setembro, nunca figurou naquele páreo vencido pela
Pollyana, lendo ensaiado, quando não havia tempo

para mais mula, ricliil ttropnlada,  lhe valeu passar
do ultimo posto para um penúltimo mais perto. Na
carreira de sábado andou figurando com realce desde
os metros iniciais da porfia u na altura em que a

Quersina ia lutando para dominar a ponteira Latircllc,
Goody Caslle passou pela- duas sem dificuldade de

qualquer c.pceie. foram muitas ,is vaias surgidas nu-
ma demonstração dc que o publico já faz o> seus julga-
inenlüs. rodem ser errados ás vezes, mas ú bom
sinal, sem sombra de duvida.

Kasia andou participando ativamente da lula,
mostrando boa forma. l.a Ronde pegou uma passagem
por dentro livro 110 inicio do direto, mas não progrediu
o suficiente, Quelalá, confirmando tudo que o Gastão
.Massoli dizia, não é a mesma na pista anormal. Tam-
héni Gibclla estranhou a raia escorregadia, principal-
mente nn meio da curva, quando sruuia muito liem a
ponteira Laurelle. Dai paia diante começou a "pati-

nar, perdendo contato com as primeiras, Otona esta-
vil lintl 1 no eralnpé de apresentação, mas em carreira

pouco produ/iu, 1'atina foi a ultima, longe das demais.

WÈW: '¦' Iptlfl* ^Wsmí 
"\¦ :^0 - -w* meu fC Yâ|y?: v-r^* M* t V.H * f}) y)' .Uí'^

deu *±uw0m no <cla$&i€0 «lawiiBisD
A ausência de Pioleto. lider das pistas guanabari-

nas, (ornou mais equilibrado o clássico RauJ do
Carvalho, rin qual era favorito antecipado o potro
Guizo, um rios bons valores da liirnia. E o paranaense.
logrou corresponder, depois de travar forte lula com
Nizardo. A potranca Marilisa, Pó e Lair lambem par-
üciparam ativamente dn porfia.

¦l.o Páreo —- l.GUO metros — Pista — GL Prêmio ¦¦•
CrS 1 il.OOll.(10 - (CLÁSSICO RAUL DE CARVALHO)
6.0 Happy Winner, Ci. Meneses 56 i !'!',:: l,2í)
l.o Guizo, .1. Pinto  56 LI 052 0,23
2.o Nizardo, F. Eslevcs  56 7.205 0,35
3.0 Marilisa, M. Silva  Tel 3.206 0,711

4,p Pó. P. Alves 
5.0 Lair, A. Santos 
ü.o Farlap, F. Maia".o Javelyn, ,1. Sousa 
8.0 Happy Winner, G. Meneses

Uif, — 3 4 rie empo e 1 corpo — '1
• Vene. ~- (1) (1.23 —- üup. -•- (1

—- 11 ) 0.14 e (5) 0.15 —Mov. do pá
GUIZO — M. A. 3 anos  PU
Propr. -— Slucl Timonete —- Treinad
cies —- Criador — Haras Valente.

:,r, 4.763 0.53
56 6.460 0.39
56 3.573 0,71
56 (Nizardo) —
56 l.n;::; 1.29

33.302

empo — 1 .11 1 o
3) 0.29 Places
roo CrS 77.202.00.
Silío e Elaple —
lor — /.. D. Guc-

bonito final proporcionou o "raul clc carvalh< ,?/

imiiittiicAra 101flSJi

1.0 parto — i Bfin si, — a.e. — cns 1 000.00

1 n — F.ui-irir.?, ,1. Alves 
2.0 — Fralrli, U. Burno . 
3 o - Kl Matador, M, Andrade
4.0 - Estornlnhn, A. Barroso .
5.0 — Little Joy, G. Amorim .

Tempo: 1'41"S/10  íinnois 26*"4 e 13**5.
Vencedor: 0.28 _ Dupla (34) n.RS — Placrs (3) 0,18 (4) 0,2!) — Prop.:
Stud Salltim. Treinador: P Polldoro. Filiação: Bnbn's Pri e Wat-
clier. Criador: Haras SSo Miguel Arcanjo. Movimento: 05.789,00,

I o PA li l.n

57 fiB'.88." 0,28 24.545 l.n - Juvlra, A. Oliveira Filho
57 29.950 0,04 10,890 2.<> - Cenala, A. Arlin 
57 71.155 0 27 20.280 3,o — Biahmacliaryn, D, Garria
57 78.235 0,24 30.130 4.o- Ou Ari, A. Bolino 
56 42.7BO (),4r) 12.0.").-) 5,0 — Locasta, E. Araya ——_.. fi.o — Junrano, .1. Alves 

288985 üS.Ci-io 7.0 — Quadrcla, li. Sampaio ...

kltlANTE — CR$ 4 noo.nn

51 53.955 0.49 19.430
57 S5.GI0 0.31 30.455
58 37.220 n.71 10.410
57 45.305 0,50 2(1.230
57 110.93.1 11.22 53.45(1
57 C7 .Iliviv.i
57 G0.G35 li.H 28.230

399.720 168.205
Tempo: I'00" ¦ Finais 25" c 12"3,
Vencedor: 0.4'J - Dupla i20l (1,99 - Placés (Bi 0 31 121 0.23 — Prnp.
r criador: Haras Santa Terczinhn. Treinador: A. .Moialcs. Filiação:
Mclody Fnír e Adrioça, Movimento: U0.150,1)0.

r.Miio — i.

Darl Super,

;on

l.n— Darl Super, A. Cai-sanie ...
2.o — Demidof. A. Finiro^o .....
3.0 — Malaio, a. Machado 
4.0 - Robô Bny, J. p. Martins .
S.o — Proletário, W. Mazalli ,Ir.
6,0 — Búrupiá, S. Indico 

UtlA.Mi: — CR$ 0.000,00

56 12.0H5 2 ::r, s.52n
58 HÍ8.705 0.17 73.005
50 38.595 n.7t 18,105
56 50.945 0,50 17.SCO
56 85.1(1.1 (1,53 31.050
.10 73.295 0,39 21.9111

PAREÔ — 1.10(1 51. — A.r.. — CIIS I 000,00

n — Orvielo, A. Barroso 57
o — Alimecl. D. Garcia 38

3.o — Taixizoiro. I.. Cavalheiro 57
4,n — Barreau, M. tlocha .17
5.0 - Xelo. A. AUran 56
Co.-Chico Gaiola, M. Freire 57

429.330 171 330

IfiS 370
7.1.47.1
37.085
73.2711
28.790
42.825

420 41.1

0.16
0.57
n.7.1
0,38
0,99
0,66

87.015
21.29.1
13.795
31.370
12.140
14.425

1 Sll. 040

Tempo: I'22"2, HI -
Não correu Jíimbó.
0,10 |4| 0.13 — Prop.: Suitl Triunfo.
Ilação: John Araby c Uchala. Criado
101. ,192,50.

Finais 25"9 e 13" I
Vencedor: 2.2fi — Dupla (34) 1,73 — Placés I3i

Treinador: G, Enriques. Fi-
. S!ud Triunfo. Movimento;

Tempo: l'27" — Finais 2.1 "2 e 12 "8
Não correu: Sucesso Vencedor: 0.1B — Dupla (14) 0.39 . Placés 14)0.12 II) 0.17 - Prop.: Mario de Campos. Treinador: N. Monteiro.
Filiação: Flamboyant de Fresnay c Samanta. Criador: Haras Ipi-langa. Movimento: 111.748.5o.

3,o I'ARr.0 -- 1.300 51. _ A.E.-VARIANTE _ cil$ fi.nilil.oo
\ ¦•>

Io Prince Sena. Ti. Machado  56 30,710 0.S9 11 710 2o
2o - Fragal, .1. Alves  .16 145.6K0 0.18 73.3S0 3',,
3 o Ilalhfk, .1. Fagundes  56 50.495 0,54 21.27.7 \ ,,
l.o Rorhcmor, A. Masso  56 12.230 2.24 .1.395 c 0
5.0 Itoró, A. Barroso  56 101.600 0.27 45.37.1 5 „
fio  Harrison, A. Bolino  .16 21,0.10 1.26 B.100 7 0
7.0—Cerrlto, O. Nobre  .16 22.095 1,24 11.115
8.0 — Viksarion, L. Cavalheiro  .16 21.980 1.09 10.580

6.0 PAKEU I.4IHI M.

Cioartau. A Masso 
RéilcRart, J. Mendes .....
Bluc Prlnt, .1 M Amorim
Átomo, ti. Alvr*-,
fínjíicninar, .1. Santos ....
Cfl d irado, A Barroso 
Naclion, J. C. Ávila 

A.E.
57

(IIS I 000,60

II 960
22.145
81.395
26.9.10
26.22.1
84.685
29.290

0,22
1.17
0.30
0.96
11.99
0,30
0,83

WI.M

53.1(10
111 715
13.59.1
12.185
10.150
3.1.855
11.31»

162.9H

4r9 440 1S8.530

T»mpo: 1'2Z" — Finais 25"7 » I3"l.
Vencedor: 0.89 — Dupla (36l 2,40 — Plarfs (6) 0,36 (3i 0,14 _ Prop.:
SUkI Santa Cândida. Treinador: G. Enriques. Filiação: Linonier e
Sena. Criador: José Paullno Kogueiio. Movimento; 103.360.50.

Tempo: 1'27"6 10 _ Finai.-, 25"4 e 13".
Vencedor: 0.22 — Dupla 156) 2,32 — Placés (5) 0,20 (6) 0.46 — Prnp.
e criador: Haras Jahu r Rio das Pedras. Treinador: P. Nickel, Filia-
ç.iu: Buruliam c Sandalette. Movimento: 103.352,50.

MOVIMENTO DAS APOSTAS:
MOVIMENTO DOS POHTÕES:

586.1193,00
711.20

G.n P.SRI-0 l.Sdfl iMETKOS - CRS Hl-000
f..!1 fClassico Presidente Júlio de "Mesquita)

I o r;oo.-!v Caf.;ie U. Bueno áti 12 Rli.í S.25 11 315
¦' o QueiVimi . E.Sampaio 511 113.67(1 0.35 42.205

A. Barroso 59 126 040 0.32 (10.715
,1. M. Amorim 50 33.510 !--l 19.870

G. Nobre 50 C Laoreile
O. Massoli 50 88.31(1 a,-17 24.890
J. Borja. Él 118.135 0.35 46.845
D Garcia ri 115.350 0.36 30.305
A. Hodceker 59 s 040 4.20 (i.oio

3 n Laurelle
! o Kaíta

o La rlonc
o Quolálá

:.o Cbelia .
n. o Otona . .
9,0 Patina .

(-24.430

Tempo: l'54"7'in Finais 25" r 13"
Vencedor: 3.25 Dupla (27' 8,32— Placés (2» 0,69, (7i
0,26. Prop. Haras Danúbio. Treinador: F. Sobreiro, Fi-

üação: Castle Hill li o Nirtop. Importador: Silvio Ba-
rorie. Movimento: 140.641,50.

Em cini' íicse a mudança de pista c as parreiras de
poucos atrativos, li.xvia muita íomIc no hipódromo,
domingo pela manhã. Os matinais podem constituir
lotai sucesso, destlc f|iic haja mais tempo para joiro,
moriiicute o antecipado das acumuladas, ciiic conlri-
hui decisivamente para maior moximenlo Cinanceiro.
Com o advento do lotalizatlor, cuja inauguração está
prevista para o dia IS d" oulubro (Grande Prêmio
Jockey Clube d< São Paulo), tudo isto será sanado o
com outras medidas correlatas, o turfe paulistano podo
sair da estagnação em que está e retomar o ritmo di-
desenvolvimento, do há muito abandonado. Como
esperamos.

\ prova de que as reuniões tem capacidade de
angariar novos adeptos é a proM-uca constante do clc-
mento feminino, de crianças c de afeiçoados qav ha-
bititalmcntc não comparecem às domingueiras con-
veneionais. Além daqueles que são atraídos pelas
novidades, o resto, agora, c com os diretores do Jockey
Clube dr São Paulo,

As carreiras tiveram dosem olvimenío normal o
até o ê\iio. embora fora das cogitações da maioria,
não c dessas coisas de estarrecer.

os votos da crônico
l.o PAREÔ — Rastacuer, 22. Abricó, 2 Olks, 1
2,o PAREÔ ¦-- Vercelli, 10. Op Ar!, 10. Vanni, A.

Carmin, 1.
3.o PAREÔ —- Escora, 17. Miraflores, 4. Titaya, 3.

Respiga, 1.
4.o PAREÔ — LouvoÍ5, 15. Coarazissimo, 8. Ele-

veur, 2.
S.o PAREÔ — Yes and Not, 12. Nogaré-Zetillo, 9.

Pizarrá, 2. Juvevê, 1. Farame, 1.
ó.o PAREÔ — Miolon, 13. Austin, 5. Univers, 3.

Maranhão, 2. Nemul, 1. Tambo, 1.
7.o PAREÔ — Oktoberfest, 14. Quiaça, 4. Aíko, 3.

Una Bianca, 3. Argola, 2.
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oje ^oerama ReiletrospectOí
Joíj ucis Tiatailorcs niiinn colocação Ultimo

l.o PARI-O l*r. "BAItüCll SP1XOZA" — AS 20,00 HO KAS CrS 1.000,00 IHàT.
-1 Abrivô
-_' Lumsréü

?, Oconsul
I Olks

:, Raslícuór

r>7 '1i,I. Alves K. Hriiidclli
r>7 3,0, Nobi-o !o. l.n>.:-,~u 2 ,]. M. ArpniinijO, Frítu-o

a

ji ti» Aniioyan. -Gavboso i l,4li()
i( Oi Aiiriiny.tii. Garboso j 1 .-mo
ii líli II. Way, Inif-rè | 1.200
i'11i (' .:'¦¦>. C-.imbPrl-mtl j I.fino
¦ ;i, II ¦•¦¦' i . Nn 'tiv.in ! l.OCfl

Npüsii pulpltc: rtASTACI I lt

2.o PAREÔ — Pr. "ALBEKT iAltlN"

llihmin: ABKICA

AS 20,33 HORAS — CrS 3.000.00 DISTANt
1—1 Allni 53 2iNào Corri
2-'l Carnitm 58 11 A. Ariln
3—:i Drrifl 58 7! A. Mnsso
¦1—\ Hardan :,a aí:. Buono
5-5 Vniini 58 :i A. Boono
6—G Moscou 58 I A. Barros•' Vercelli rs i: r;. Cnii":,

[«'. V iS'av.ii'1'j 5.o| li) C!:nueo.s, Vercelli
l.l. nliveira .Ir.! 4.nl 7) V. LIrIU. R. Jawil
\h. C. Mello .t.ol fil Glaucos, Vercelli
IO. Cavalcanti 7.oi 7i Niclro. Drali
,1. B, Silva .|.oi 71 K .Inior. Hei/.an

i \'. R-ipbael l.ol Bi !!• Iliini, O/lo
\'. Rftpbr.rl 2.ni fil Glaucos, Silvfdo

í.^oo -
I.700 -
1.400 -
1.800 -
1.200 -
2.KI0 -
1 400 -

• o pnlpilc: V \l!( l.l.l I Di VANNI

3.0 PAREÔ — Pr. "ALBERT E1NSTE1N' AS 21.10 IIDKAS Cr.S fi.000,00 •- D1S1
l—l Dlnesia
2—2 Escora
:; ~,'í lumarã
4—4 Marmota
.*> ." Mirafloreí
0-fi Bespipa
7-7 Titaya

Marinho |A. 1 iollo
l ,1. M, Amorim .1. B. livo

50 t A. Barn-so
"fi :!;K. t.e Menor
51! 8 0. Nobre
50 III, Antlrnde
56 (i.n. Machado

;)i II i BnrlHiiba, Platera
!il2| Adjá. Uskul)

A. Mtermann !l.oll2l Arij;'i. Escora
.'. Moliiu fim Ri n. Eyes, Plaler?
A. Moluia fi.oi oi Icna, Espr.leta
P. Kirltel G.OI12) Adl.i, Escora
I. Getlov l.o 12! Adjá, Escora

l.iioo

1 .21)0
I no
í.noo

I1.2H0
11.2 0

Nn nlpit i.st (ii;.\ Ditcrcnrn: MIK \l l.oin s

l.o PAREÔ — Pr. "AS, BRÁS. A HEBRAICA" Dl. S. P." — AS 21,15 II — CrS I.O0O.ÓI1
1—1 Ammon 57 4| Não Correra .7. Maii.oil 1 5.ni 7, Outono, K. daFlorst.l2.-IOO CL2—2 Coanr/issiino 57 «1.1. M, Amorim X. Monteirn ::.oi II A/ari.-.s, Xelo II.ft.i0 Cl.3—3-Crillnn 57 2|A. Arlin J. lourenço S,o( 8) Quilímanjoro, Piau l.iloo GL4-4 E.wcur 57 3 A. Mnsso L. C. Mello 3,nl 8) Xin-Ló. Louvols (1.400 Al..->-.> .laçiipn .ir 5 K. !,,. Mencr M. Almeida I.o(12) Xilon. Eslorninho 11,401) AI. -
B—0 Louvois .,, 7;A. Barroso E. Feijé 2o( 8| Xin-I.ó, Elevem- 11.400 AI. -
i- i Soni'i.-nnp'rn ¦¦ ±^. M. Hurno !'N. PortcHn ll).o(]2i Buffalo, Cubntão i 1.11)0 AM ¦

•alpllc: ldl VOIS llifi-nina: ( OAUAZISSIMO

5.o PARTO — Pr. -SICiMIM) HiTili" _ AS 22,20 HORAS — CrS 2.500,00 — DISTAM

_'-2 .luvevi"
8—3 Mostans

I l Olaitim
ã—5 Pizarra
fi—(i Rlvelino
7 7 Yes and
B—8 Nogaré" Zetilo

51 5,.). Almeida N. Elzinelll
58 0|.I. Mendes ie, Campozanl i 3,oi 0) El Majesloio, Nogaré).'7 BI.Nãn Correrá .1 B. Gimçai.'
58 8j.|. c. c.*osl,i A. J. Martins

1,21,0

51 l|L. C. Silva
55 4:1.. c. Mendes

f>7 .*ií,j, Fernanõea

C. L. Salles
S. S. Corrêa
L. C. Mello
.1. Oliveira .Ir.j 2o( !ii EIM.ijestoso. .Iiivevô I

2.o( 81 Ciorch, SlauviMe
4-o( 9| El Majestoso, Nogaré

1.600 -
1.2U0 -

\nsi, pnlpilc: PIZARRA

¦'¦ Olivn-a ;¦-.,). Oliveira Ir. 8.0(13) Superville, Olveto
Dilcnnia: VES AND NOT

li. o
i—T

4—4

fi- B
7—7
S-8

PAREÔ - Pr. "SIIMUI, .1. ACNON" — AS 22,55 HORAS - CrS
Ali.;
Nemul
Maranhão
Miolon
P. Ville
fambo
Univers
Dlneral
Distraído

500.00 DISTAM

58 7
58 3
5S 4
58 0
51 6
57 8
53 1

S. 1.1,1,1,
A, Araújo
A. Oliveira F.
L. Ci Mendes
N. C.
•I. C. Ávila
L. Qnlntanilha
¦J. Alves
L. Vielr a

Nes-n palpilr: t NUTRS

|A. Oliveira
W. Marraciul
.í. Oliveira Jr.
S. K. Corrêa
A. II. Ramos
L. C. Mello
A. Nobreçn
A S. Vcntnri
W. MarruciPi

Boi Bi Assustado. Univers I Jau -
D.o(ll) Urundi, Que Fnl.i 1.100 -
5,o( 8) Ciogarly, P, Vlllc 1.100 -

ü.o( fi) Italmbé, Uruacu
fi.ol 7 Newton, Vigoroso .1.400
7.0HI) Urundi, Que Fala 11.400

Diferença: miui os
joJPAREO — Pr. "JONAS E. SALK" - AS 23,30 HORAS - CrS I.(1011.00 - DISI

-I Aiko 57 8
- 2 Aríoht ;>l c,

• :i Erólca r,7 n
—4 Frco Lovo li 54 i
-5 Cledicbi 51 7
—6 Oktoberfest 57 7

7 Quiaça 57 5
—8 Una Bianca 57 2

J. P. Martins
•1. Fernandes
N. C.
¦'¦ M. Amorim
A. Barroso
W. AlazallaJr.
S. Lobo
K- Machado

W. G. TosUi
Ií. Rondelll
J. J. Gonzalcz
D, Henrlques
J. G. Leite
F, V. Navarro
O. Enriques
F. Srlmeider

S.o( 8) Nilinha. Maga
5.o(li) Hatinga, Xula
2.o( 7) Eilete, Tltanla II
B.o(ll) Hatinga. Xula
7o( 7) Anouka, E. Gii'1
4 o( 9) Plraiba, Oabi
3.o(ll) Hatinga, Xula
7.0( 9) Estrofe. OklobcrfestNisso palpilc: <)Í!IÇA'¦— ——  - 

Diferença: OKTOBERFEST

1.40o
1,300
1.400
1.300
i.r.i.0
1.20"
1.300
1.400

,y

'4
1

m
,»<* J.*vV*:.í-A,t'%JJU.'-. '.Al A. ».:*- *;. \,K A.K:A J.,/>:.*:'..~K! OlJL: *
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mselho Nacional de Trânsito - CQNTRHN

Resoluções N°i 391/68 e 430/70

iepartamento Estadual de Trânsito - DET
Portaria n.° 139 de 1.° de setembro de 1970

COMUNICAD
k

O Sindicato Nacional da Indústria de Peças para Automóveis e Simi-
lares, através do seu Grupo Setorial dos Fabricantes de Cintos de Segu-
rança e Componentes, comunica aos Automobilistas, Motoristas, Frotistas
de Veículos, Atacadistas, Revendedores do ramo e aos demais interes-
sados, que a partir de1.°de Outubro de 1970, nenhum veículo novo será
licenciado, sem a devida instalação de um cinto de segurança por pas-
sageiro, tudo conforme as Resoluções e Portaria acima citadas.

Os Fabricantes de Cintos de Segurança, por sua vez, de acordo
com compromisso assumido, asseguram aos Srs. Revendedores de Auto-

peças e a toda Linha de Distribuição do produto, da Capital e Interior de
São Paulo, o fornecimento regular, em tempo e prazo hábeis, de Cintos
de Segurança, dos tipos aprovados pelo GEIMOT (Grupo JExecutivo da
Indústria Automotora) e conforme especificações da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas) e exigências do CONTRAN,de tal forma
e ordem que aquelas Resoluções e Portaria possam ser cumpridas pe-
los Senhores Proprietários de Veículos, sem quaisquer problemas.

São Paulo, Setembro de 1970

SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PEÇAS PARA
AUTOMÓVEIS E SIMILARES - GRUPO SETORIAL DOS FA-

ORICANTES DE CINTOS DE SEGURANÇA E COMPONENTES.

Viaduto Dona Paulina,80-15.° andar-Palácio Mauâ

CONSELHO NACIONAL OE TRANSITO
OBRIGATORIEDADE DO USO DO CINTO DE SEGURANÇA.

Resoluç&o n.o 391-68

0 Conselho Nacional de Trânsito, usando das
atribuições que lho confere o artigo 37, parágrafo
2,o da Lei n.° 5108, de 21 de setembro de 1966
(Código Nacional de Trânsito), alterada pelo Deere-
to-lei n.o 237, de 28 de fevereiro de 1967, e de
acordo com o que consta no Processo n.o 112-68-
CONTRAN,

Considerando que o uso de cintos de segurança
para automobilistas, já adotado em diversas partes
do mundo, ó medida que se impõe a fim de prote-
ger a vida dos motoristas e passageiros, em face
do número cada vez maior de acidentes que ocor-
rem por todo o território nacional;

Considerando ainda que muitas vidas poderão
ser salvas e graves lesões físicas evitadas, com a
adoção dessa medida, resolve:

Art. 1.o - Ficam obrigatórios_ajnsjalaçáoj3_uso
de cintos dejequrança nos automóveis, camionetas,
cãminh"òé~sT~vêiculos jie_tran_àpjorte_cojetivo ihteres^
taduaI ITinterrTürhicipal e veiculos de transporte de
escolares, qualquer que seja sua categoria, na for-
má que ostabelece a presente Resolução:

§ l.o - A partir de l.o de janeiro de 1969, nenhum
veiculo para transporte de escolares poderá circu-
lar sem a instalação destes dispositivos de segu-
rança, bem como fica proibido, a partir da mesma
data, o transporte de escolares que não estejam
assentados e protegidos pelo mesmo dispositivo.

§ 2.o - A partir de 1.° dejaneiro_d_eJI970, nenhum,
veiculo novo, dos acima mencionados, será licen-
ciado sem a instalação dos cintos~de segurança.

§ 3.o - A partir do Janeiro de 1971, nenhum
veículo dos acima mencionados, será licenciado sem
a instalação dos referidos cintos.

§ 4.° - Os cintos de segurariça_deyeráo ser
instalados em número correspondente_ao_dg_pagsa-
geiros assentados, do veiculo, inclusive para o.
condutor.

§ 5.o - Todos os modelos de cintos de segu-
rança deverão ser submetidos à aprovação Previa
do Grupo Executivo da Indústria Mecânica, do Mi-
nisterio da Indústria e Comércio.

§ 6.o - Os infratores dòsto artigo serão punidos
de acordo com o artigo 181, item XXX, letra "b",

do Regulamento do Código Nacional de Trânsito.

Art. 2.o- À exceção dos particulares, deverão
ser colocados no interior de todos os veículos a
que se refere o art. 1.o em lugar visível, os dizeres:
"Use o Cinto de Segurança".

Art. 3.o-Esta Resolução entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Brasília, 1G de maio de 1968.

Sylvio Carlos Diniz, Presidente. Sérgio Fagundes de

Faria, Relator. - Heitor Fontoura de Moraes, Conse-

lheiro. - Edyr Poi tacarrero Peixoto, Conselheiro. - Celso

Claro Horta Murta, Conselheiro. - Aleixo Luiz Garcia,

Conselheiro. - Paulo Dionísio de Vasconcelos, Conselheiro.

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO
Resolução N.o 43Q-7Q

O Conselho Nacional de Trânsito, no uso de
suas atribuições legais e tendo em vista o que ficou
deliberado na sessão plenária de 9 de abril de
1970, resolve:

Art. 1.°- O artigo 1.° da Resolução n.o 391-68
que tornou obrigatória a instalação e uso de cintos
de segurança nos veículos que circulam pelo territó-
rio nacional, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1.o - Ficam obrigados a instalaçáo_e uso
de cintos de_^gur^nç^nos_au^ojr^oyjis,_çjmiojier
tas, caminhões, veículos de transporte de escolares,
qualquer que seja sua categoria, na forma que es-
tabelece a presente Resolução".

Art. 2o- Esta Resolução entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Brasília, 29 de Junho de 1970.
Sylvio Carlos Diniz Borges, Presidente.

Erico Almeida Vieira Lopes, Relator.

i

ESTADO DE SÜQ PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PORTARIA N." 139 de 1." do Setembro de 2222.

O DIRETOR GERAL DE POLICIA, DIRETOR DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso
de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO que o Egrégio Conselho Nacional
de Trânsito, órgão normativo máximo nacional do Sis-
tema Administrativo Nacional de Trânsito (Art. 4£ do
Decreto Federal n.° 62.127, de 16 de janeiro de 1963)
editou a Resolução n.° 391/68;

CONSIDERANDO que aos órgãos executivos do ci-
tado Sistema (art. 29 c/c art. 31 do referido Decreto)
cumpre a aplicação da disciplina regulamentar de tran-
sito, originária ou complementar e

CONSIDERANDO que a publicidade como fator re-
levante no conhecimento da norma legal é condição de
sua aplicação e eficácia, para a salvaguarda do direi-
to positivo nela disciplinado,

DETERMINA
A-Aos orgáos"lacradores dõ veículos oficiais e

autorizados nos termos da Portaria n.° 54/70 deste
D.E.T., o cumprimento das Resoluções transcritas no
item anterior, observado o seguinte:

1) - Nenhum_yeículo novo será licenciado e, conse_-

quente mente, em placado, s e m a in stãlaçáo de _u m c in to
djTjsê.õúTança, para cadajpassageiro assentado, inclusi-
ve o condutor;

2) - Todos os modelos de cintos de segurança de-
verão ser submetidos á aprovação prévia do Grupo
Executivo da Indústria Mecânica, doMinisteno da indus-
tria e Comércio, GEIMOT .

3) - O cinto aprovado deverá apresentar.na etique-
ta, a data de fabricação e o seu número e data de re-

qistro junto ao GEIMOT.
B - Às Chefias do DET-7 e DET-2 para quo divul-

quem a presente norma pelas Chefias das Ciretrans e

procedam à fiscalização rigorosa do porte do cinto,como
equipamento obrigatório, aplicando a penalidade regu-
lamentar aos infratores.

Esta Portaria entrará em vigor em 1.° de outubro de
1970, revogadas as disposições em contrário, especial-
monte a Portaria da n.o 66, de 30 de abril de 1970.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE - DIRETOR GERAL DE POLÍCIA

ARY JOSÉ BAUER
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito.
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-ÍNDICE-
0$ «núncios constantes desta seção, são agrupa-
dos o classificados da acordo com a relação abai-
xo, para maior facilidade de procura:

DOMESTICAS
Amas, Arrumadeiras e Copeiras — Cozinhei-
ras, Lavadeiras e Passadeiras.

ESCRITÓRIO E COMERCIO
Auxiliar de escritório, Balconistas, Cont adore»,

Datilografai, Secretarias, Vendedores e Cor-

retores Diversos.

INDUSTRIA „ , ,
Carpinteiros, Const. Civil, Gráficos, Metalur-

gicos. Soldadores, Tomo, Fresa, Ajustadores,
Diversos.

OFÍCIOS E SERVIÇOS .
Alfaiates e Costureiras, Barbeiros r. Manlciues,
Choferes Enfermeiros e Laboratoristas, Gar-

çons e Cozinheiros, Mecânicos e Lanterneirps,
Sapateiros. Diversos.
PROFISSIONAIS LIBERAIS
Advogados, Arquitetos, Engenheiros, Médicos
» Professores.

ARTE DRAMÁTICA, CINEMA E TV

A CONVENCIONAL PROMOÇÕES ARTÍSTICAS, em
combinação com í TECNOFH.M, necessita do moças,
rapazes, senhores (as) para produções clnematograft-
cas Também para publicidade, propaganda, lv., etc.

Mantemos ainda cursos do arto-diamatlca » tecnl-
c-t. de clnrm» a serem Iniciados dias 14, 15 o 16 do
corrente. Cursos para figurantes, gratuitos a todos os
inscritos nesta agencia.

Rua N.iva liarão, edifício BarSo IV conlunto 1(11/
502. diariamente das 9 íi 13 horas « aos sábados dai
S As 13 horas,

CURSO P L / 1

Aulas em computadores — Depuração de
erros — Cartões controles — Av. Ipiranga,
S19 — 1.6.0 and. cj. 1.008 — tel: 36-3008.

SERVIÇOS DOMÉSTICOS
BALCONISTAS

AMAS — COPEIRAS
ARRUMADEIRAS

ARRUMADEIRAi Doe.
e ref. Ord. 200,00. Av.
Reboliças, 2.223.

COPEIRA Fina procu-
ra-se. — Exigem-se re-
ferencias. R, General
Metia Barreto, 477. IV.
81-1876. J. Paulista.

COPEIRA — Arruma-
deirti, preciso com pra-
iica. Dormir no em-
prego. Apresentar-se
com referencias o do-
cumentos á Rua Tei-
xeira da Silva. 20-1 —
das 10 às 13 horas com
dona Wanda.

ma no emprego. Pago
bom. Exijo documen-
tos. R. José Maria Lis-
boa, 67!), aplo. 71.

DOMESTICA — Pre-
cisa-sè do uma com
referencias e documen-
tos. Tralar ;'i rua Mi-
gucl Sutil, 293.

EMPREGADA — Pre-
cisa-se arrumadeira e
que saiba cozinhar pa-
ra dormir no emprego.

 Apresenlar-se com
referencias A Rua D"-
mingos do Moraes, 3-18,
12.0 andar apto. 123
SP.

COZINHEIRA — Boa
aparência e referen-
cias. R. Canadá. 321.

COZINHEIRA — Dor-
mir no emprego, preci-
sa-se. R. Sta. Cristina,
207. .1. Paulistano

COZINHEIRA preciso
400 Cruz. Av. Bg. Luís
Antônio 732.

COZINHEIRA trivial
fino refs. F.: .12-2268.
Av Higienopolis, 148,
op. 211.

COZINHEIRA, p| tri-
ylal variado e peque-
nos serviços. Paga-se
bem. Rua Alberto cia
Silveira, 81. Cidade
Jardim.

EMPREGADA pi todo-
serviço, que saiba co-
zinhar bem. Reter, e
doe. Al. Franca, 114.
aplo. 81.

Vagas Policia Militar
INICIAIS Cr? 506,00 -- (ATE' 20 ANOS)

CURSO DE UMA SEMANA. Orientação e Ins-
trução, Rua Dom José de Barros, 301 — 2.o
andar, conj. 212 — (Em frente ao cine Bruni,
subir pela escada rolante).

wiwiwryaitaiwstau íi^^mmtmia&mmmMinmBÈiMmmwwmiimmmnM

FÁBRICA DE BOLSAS Precisa :

MOÇAS E MOÇOS

Oficiais práticos, ótimo salário. Rua Porto
Alegre, 268 — V. Bertioga — Moóca.

CRONOMETR1STA

Precisa-se com prática mínima de 1 ano e co-
nheclmentos de processos para produção em
serie. Tralar á Rua Henrique Bernardell, no
2 _ SANTANA.

EMPREGADA — Pre-
ciso p| todos aerv. c|
ref. e prática. Pago
200. R. Luiz Góes, 1480.
V. Mariana.

EMPREGADA de cate-
gorifl pi todos serviços,
alfabetizada, c| docu-
mentos e referencias.
Dormir no emprego.
Av. Ipiranga. 200, Blo-
co C, apto. 202.

MOCINHA — Precisa-
se para serviços casei-
ros. Tr. c| D. Michelle.
Tel. 265.0265 c| docu-
mentos e referencias,

EMPREGADA que sal-
ba cozinhar trivial pi
família peq. c| boas
refs. Bom ordenado.
Praça Amadeu Ama-
ral. 84, ap. 71 — Pa-
rai.so, perto "Sears".

PRECISA-SE de co-
peira-arrumadeira com
muita pratica. Ordeno-
do CrS 250.00. Dorme
no emprego. Apresen-
tar-so somente com re-
ferencias a rua Paula
Oliveira, 17 .Italm, 3.a
travessa k direita da
av. Slo. Amaro.

COZINHEIRAS

EMPREGADA p| todo
serviço que saiba cozi-
nhar bem. Apresentar-
se com referencias e
documentos à avenida
Higienopolis, 727, 12.o
andar, apto. 121,

EMPREGADA para
cozinhar trivial varia-
do, lavar, passar e ar-
rumar 1 sola doe. e Tel.
Pago bem. Rua Rocha
Azev. 81)6. 10.O and.
Periodo manhã.

EMPREGADA p| casal.
Todo o serviço, trivial
variado, dormir no em-
prego. Documentos e
referencias. Rua Sergi-
pe. 678, apto. 10-A. lO.o
andar.

VENDEDORES

Companhia Internacional cm fase de lança-
mento de produto novo, procura vendedores.
Exige-se registro no CORCESP e experiência
de dois nnos em vendas, no mínimo. Dá-so
preferência a quem tenha experiência em
vendas cie coleções livros, titulos, maqui-
nas de escritório, etc. Tratar na Rua Vitori-
no Carmillo, 755 — Barra Funda.

Precisa-se com prática mínima de 1 ano. Tra-
tar á Rua Henrique Bernardeii, n.o 2 —
SANTANA.

DATILOGRAFIA

Cursos rápidos, comento moças. Turmas diur-
nas e noturnas. Máquinas "Olivetti" novas.
-- IBRASP — Instituto Brasileiro da Secre-
tária Profissional. —- Rua Barão de Itapeti-
ninga, 50 — 7.0 andar, sala 72!), — fones:
36-0691 e 32-6880.

DATILOGRAFAS

WORTIMEJ70 cm fase de expansão necessita
de exímias datilógrafas de nível ginasia! pa-
ra cima, para empregos fixos e temporários.
R. Augusta, 1.351 — conj. 12. Filiada à
Aeresp,

COZINHEIRA Preciso,
com pratica, qua dur-

PRECISA-SE — Em-
pregada para toriou os
serviços, inclusive co-
zinhar bem o trivial va-
variado. Exlgcm-so do-
cumentos e referencias.
Paga-se CrS 250 a CrS
300. Telefonar p| Da.
Catarina 282-6011.

ESCRITÓRIO E COMÉRCIO

AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO

AUX. CREDITO CO-
BRANCA — Rapaz p|
controle geral e con-
íocção cie borderôs,
além dos demais ser-
viços do setor. Gina-
sio c até 30 anos.
Seltec — Rua 7 de
Ab'.'I, 105 — 3.o andar
— Setor 2.

AUX. ESCRITÓRIO —
C curso p' depto. de
Vendas Químicas —
Rapaz, técnico quimi-
co ou estudando, exp.
cm serviços gerais de
escritório. Seltec — R.
7 de Abril. 105 — 3.0
andar — Setor 2.

AUX. CREDITO CO-
BRANCA — Salário
CrS 600 p' o Brook]in"Esp'' — R. Xavier de
Toledo, 123 — l.o an-
dar.

AUX. PESSOAL —
CrS 700,00 p| traba-
lhar em Poços de Cal-
das. Apresentar-se no"Esp" — Rua Xavier

de Toledo,
andar.

123 1.0

ATJXs. PESSOAL —
CrS 450:500 — Apre-
sentar-se no "Esp" —
R. Xavier de Toledo,
123 — l.o andar.

ASSISTENTES E AU-
XIIJARES DE CUS-
TO --Rapazes c| oti-
ma experiência — sa-
larios variáveis entre
CrS 500 900. — "Esp"

Rua Xavier de To-
ledo. 123 — l.o andar.

AUX. ESCRITÓRIO —
(moças|rapazes) - CrS
300 520. Dezenas do
vagas no "Esp" — R.
Xavier de Toledo, 123

l.o andar.

AUXILIAR DE CRE-
DITO E COBRANÇA
p' Sanlo Amaro c| res-
laurante. Salário 400.
Apresentar-se à R. Xa-
vier de Toledo, 121 —
2.o andar.

AUXILIAR rie Escrl-
torio A'C — R. Coro-
nel Oliv. Lima, 383 —
Santo André.

SEP — Seleção Especializada de Profissionais

ECESSITÁ
Ajustador mecânico, frezador, guardas, mecânico de empilhadeira, mecani-co de manutenção, plantador (plaina limadora), Desenhista Projetista, (conh.equip. hospitalar), torneiro de produção (torno I-IBX), Retificador de produ-
çao (maq. centrelhes), furador radial, a auxiliar de programação, encarregado
p'restaurante, faxineiros, ferramenteiros, modeladores, montadores de trans-formadores.
Os Interessados deverão procurar o Sr. Sebastião a partir das 8 horas — Avenida

Joio Batista, 77 — l.o — Sala 3 — OSASCO

" S E I» E G O »
BELETORA DE PESSOAL DO GRANDE OESTE

PRECISA-SE
Vigias. Modelador Padrão, Escrituraria (Nlssel)Portugups-Alemão. Desenhista-Projetista Aux'
cretária Jr., Caidcireiros, Des. Mecânico, Opera
dores, Prensistas, Mec. Manutenção, Programador
Escritório (Moça» • Rapazes), 12 Of. Prosador
1 2 Of. Encanador. Aux. de Custos o Estatísticas
Eletricista-Projetista, 12 Of. Ferramenteiro 113
Diretoria, Furador Radiai, Aux. Almoxarife Pin
dor Mec., 12 Of. Eletricista. Datilografa, Tornei
Vidro, Ene. Ativo Fixo, Montador de Tubulações,
Mandrilador, Kardexisla, Montador de Transfor
¦ai icm filhosi.

K.B.t — Os candidatos deverão procurar o
l|l Osasco, horário eomcrclal. (Próximo ao cine

Secretaria Português c taquigrafia. Secretária
Faturamento (Moças), Soldador a Eslanho, Se-
dor Contábil, Funileiros de Autos e Indl., Encarta-

p| carga de Maq., Soldadores Elétricos, Aux. de
Aux. Cobrança, Aux. Pessoal. Fresador Universal,

Chefe Manut, Mecânica, Toriieiro-Ferraineiiteiro,
Of. Torneiro, Aux. Insp. Qualidade, Motorista de
tor a Revolver, Fresador-Ferramenteiro. Ajusta-
ros, Emr. Químico. Maçariqueiro, Lapidador de
Eletricista de Manut., c 5 nnos de pratica,

mador, Enrolador de Transformador, Zelador (ca-

Sr. Pedro na Rua rrlmltlva Vlanco, 1.0-15 — l.o
Estoril) filiada à AERESP.

BALCONISTA — Pre-
cisa-se um com bas-
lauta pratica no ramo
de material de cons-
trução ou semelhante.
Salário a combinar.
Tratar: Estr. rio Orato-
rio, 4191, com Sr. Na-
kano.

PRECISA-SE rapaz
menor, com pratica em
pacotes e estoque.
Apresentar-se munido
de documentos e refo-
rericias à Rua Augus-
ta, 248.7, Ilor. com.

CONTADORES

AUXILIAR DE CON-
TABILIDADE A/C —
Rua Coronel Oliveira
Lima, 383, Santo André

AUXILIAR DE CON-
TABILIDADE c/ expc-
riéncia, p' Guarulhos.
Salário 600 . Apresen-
tar-se à R. Xavier rie
Toledo, 121, 2o andar.

AUXILIARES CONTA-,
BILIDADE — Cursan-
do ou com Téc. Con-
debilidade Completo
— salários de Or$ 500
ROO. "ESP" — Rua
Xavier do Toledo, 123
Io andar.

CONTADOR Júnior
Esc. Contabilidade pre-
cisa, bom ordenado.
.Somente com prática.
R. Vise. de Parnaiba,
3253 - Tel.: 93-3864,

comissões. Tratar: —
Estr. do Oratório. 4191

com sr. Nakano.

VENDEDORES — Fir-
ma distribuidora de
alumínio, copos, por-
celana, etc, precisa de
vários jovens rie boa
aparência, para tra-
balharem junto a ba-
res, hotéis, restauran-
tes etc. Oferecemos
salário fixo, mais co-
missões. Tratar à Av.
Cruzeiro do Sul, 2266

Santana — com o sr.
Orpheu.

VENDEDORES p| em-
balagens gráficas, ati-
vos, conhecedores do
ramo e que sejam au-
tônomos. Rua Miguel
Mentem, 1546 — Ca-
randiru — Horário co-
mercial. C| sr. Fernan-
do.

VENDEDOR INTER-
NACIONAL c ccs.
maq. de cerâmica ver-
nielha, p viajar A.
Latina e África. Sala-
rio 800. mais- comissões

Apresentar-se á R.
Xavier de Toledo, 121

2o andar.

CONTADORES A/C —
Rua Coronel Oliveira
Lima, 383 Santo André;

OPERADORES CON-
TABILIDADE -- C 2
anos rie exp., curso
técnico, S> Olivetti:
Remln/rton; Ascota 70-
II); Ruff Hermes ('.'!, p/
Aclimação. Belém. Bom
Retiro, Pinheiros e
Sanlo Amaro. SELTEC

Rua 7 de Abril, 105
3,o andar. Setor 2.

OPERADORES CON-
TABEIS: Ruff, Front-
]':¦.';!. Hermes, e Na-
tioiial 32. Salários en-
tre CrS 500-700. Apre-
sentar-se no "ESP" —
Rua Xavier rio Toledo,
123, l.o andar.

DATILOGRAFAS —
SECRETÁRIAS

DATILOGRAFIA --
Cursos rápidos, somen-
te moças. Turmas diur-
nas e noturnas. MáquI-
naa Olivetti novas.
IBRASP — Instituto
Brasileiro da Secreta-
via Profissional. Rua
Barão de Itapetlninea,
50 - 7.0 andar sala 72!).
Fones: 36-0(191 e
32-6980.
» \ t i i, ò r; r \ -
IAS E FATURISTAS
Ginásio e e::p. de 2
anos, p/ Jardim Pau-
lista. Santo Amaro,
Cerqueira César, Fre-
guesia do O', Ipiranga
o Moóca,
SELTEC — Rua 7 ds
Abril. 105, 3.o andar —
Setor 2.

MOÇA — Precisa-se
pnrn escritório, cnm
pratica de serviços ge-
rais e datilografia,
Apresentar-se á rua
Maria Dafré, 272, vi-
ia Prudente.
SECRETARIAS A/C
— Hua Coronel Olivei-
ra Lima, 383, Santo
André.

SECRETARIA EXE-
CLTIVA — C/ Inglês
e Português, ótimos
ccs. termos técnicos p/
diretoria no ABC. sa-
lário 2.300. Apresentar-
se á Rua Xavier rie To-
ledo, 121 — 2o andar.

SECRETARIA HII.IN-
GUE — Alemão e Por-
tugués perfeitos e'
steno e redação p/
excelente firma, sala-
rio. 2.200 Apresentar-
se á Rua Xavier de To-
iecio, 121 — 2.o andar.

SECRETARIA TRI-
LING OE Inglês,
Português e Italiano,
pi Ger. Centro. Sala-
rio 2.000. Apresentar-
se a Rua Xavier rie
Toledo, 121 2.o andar.

SECRETARIA BILIN-
GLE — Inglês e Por-
tugués, cl steno per-
feito, excelente opor-
tnnidade, p' firma cm
S.B. o/ cond. e rest.
mlário 1.100. Apresen-
íar-se á Rua Xavier de
Toledo, 121 — 2.o an-
fiar.

VENDEDORES —
CORRETORES

PROMOTOR TECNI-
CO DE VENDAS AC
— Rua Coronel Olivei-
ra Lima, 383 — Sto.
André.

T R E 1 N A I) O R DE
VENDEDORES r' ex-
periencia industria far-
macetitica, ótima fir-
ma. Salário 2.500. Apre-
sentar-se à Rua Xa-
vier de Toledo, 121 —
2o andar.

VENDEDOR: para ser-
viços gráficos. Ainda
de custo p comissões. I
Av Eão Luiz, 258-G, i
209.

DIVERSOS

AUXILIAR DE IM-
PORTAÇAO crs. liceu-
ça importação Cacex
com Inglês. Salário
1.000. Apresentar-se à
rua Xavier de Toledo,
121 — 2.o andar.

AUXS. LIVROS EIS-
CAIS — CrS 51)0 '600 _
Apresentar-se no "ESP"
— Rua Xavier de To-
ledo, 123 —¦ l.o andar.

ASSISTENTE PES-
SOAI, — Credenciado
junto ao INPS para
serviços rotineiros rie
assistência social. Mo-
ça ou rapaz, entre 23/
25 anos — p/ o .íngua-
ré. SELTEC — Rua 7
de Abril. 105 — 3.o
andar, Setor 2.

AUX. DE ESTATISTI-
CA — Rapaz P/ depto.
de Vendas, 1 ano rie de
exp.. 20'23 anos rie
preí, cursando o 2.0
ciclo. SELTEC — Rua
7 de Abril, 105, 3.0 an-
dar Setor 2.

ASSIST. DE ALMO-
XARIEE —- Jovem da
25 a 30 anos cl ginft-
sio. exp. mínima de 2
anos no setor, conhe-
cendo extração de no-
tas fiscais. SELTEC
— Rua 7 de Abril. 105,
3o. andar, Setor 2.

ASSIST. DE COM-
PR AS -- 'Moça ou ra-
paz) r' no mínimo 4
anos de exp. no setor.
Colegial completo, de
23/35 anos. C/ condu-
ção prooria. SELTEC
— Rua 7 de Abril, 105,
3.o andar, Setor 2.

AUXS. CUSTOS —
Rapazes c/ bons co-
nliee. de custo Stan-
dard, de pref. cursan-
do contabilidade . Até
30 anos. SELTEC --
Rua 7 de Abril, 105 —
3.0 andar — Setor 2.

AUXILIAR DE PRO-
GRAMAÇAO — Preci-
sa-se. Tratar: C/ sr.
Sebastião. Av. João
Batista, 77, l.o s/ 3 —
Ososco.
CONTROLER ccs. eus-
Io, budget. cot. Inglês
fluente p/ Aratu —
Bahia, salário 7.000.
Aoresentar-re n rua
Xavier de Toledo, 121
— 2,o andar.

CHEFE ESCRITÓRIO
Cr$ poo.oo — P'

Santo Amaro — C/
téc. contabilidade
Até 35 nnos. 2 anos
exn. "ESP" — Rua
Xavier de Toledo, 123

l.o andar.

COMPRADOR p/ piod.
agrle. ccs. das áreas de
produção capacidade
rie liderança. Salário
5.000. Apresentar-se
á rua Xavier de Tole-
do, 121 — 2.o andar.

VENDEDOR — Temos
vaga para um vende-
dor, com bastante pia-
tica, no ramo de ma-
terlals de construção.
Ajuda de custo mais

DEMONSTRADORA -
Precisamos. Oferece-
mos punhos elevados.
Garantia de um mini-
mo de 2.000.00 assegu-
rada. Assistência me-
dlca-hospitnlar grntui-
ta e também extensiva
aos dependentes. Trei-
namento especializado.
Náo se exige experien-
cia anterior. Trate
ronos.ro à avenida
9 rie Julho. 380!) — Ca-
pitai.
ESTUDANTES — A
Federal São Paulo
S/A., esta selecionando
jovens com bom nivel
cultural, para forma-
ção de mais um de-
parlamento. Excelente
oportunidade, para ini-
cio de carreira, atin-
gindo elevados ganhos
e rápido progresso na
empresa, aos maiores
de 18 anos que tenham
boa aparência. Para
112 periodo ou periodo
Integral. 03 cândida-
tos deverão apresen-
lar-se para entrevistas
à av. Ipiranga 110, das
9 ás 18 horas c/ sr.
Flavio.

QUANTO VOCÊ DESEJA GANHAR?
PROFESSORA

SE VOCÊ E': RECEPCIONISTA
UNIVERSITÁRIA

VENHA CONVERSAR CONOSCO
Oferecemos: Ganhos elevados (na faixa de 2.000,00 a 5.OO0.0Í

Garantia minima assegurada
Assistência médico-hospitalar gratuita extensivo:::
dependentes.
Treinamento especializado.

Nós — a receberemos à AV. 9 DE JULHO, 3.809.

SÃO EXIGIMOS EXPERIÊNCIA ÀNTER10S
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ien» í'nr'a
j «nos em

nRtls'EL
de Abr

kndnr - :

Bnlan
ntar-se

^0jmdnr_"TsÉ:
'o"0.no —

?f desemb:
é preciso

; 220.00 m;
jisoes Sa

Apres- no
jicordia. I

junto a i

lADOnÉS'600,00 —

l,o andar^,
«tOGKA.MAD
to c/ experic:
irlo 1-400-
ate»iaiíl *
|ffl0, 121 -
iÜL——
ERFUR AI
m-CrS 4l

melo perioc
Jh "ESP"
;avíer de Tol

1,0 andar.

jffifESSÒRÍA
jl conversar

<l
ral

C I B A
raoDUTOs ouImicos cia* s.*.
PRODUTOS GuiMCOS . MEDlCAMÊN-
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OFERECE OPORTUNIDADE DE TRABALHO PARA: :::,

fi 
17H Tal

li % 1 Wj
Com boa experiência na função. Curso Primário completo, datilografia,
Idade ideal de 25 a 35 anos.

ÓTIMO AMBIENTE DE TRABALHO — ASSISTÊNCIA .MKDiÜ
CIRÚRGICA E HOSPITALAR COMPLETA. EXTENSIVA AOS
DEPENDENTES LEGAIS — SEGURO DE VIDA EM GRUPO,

O.s candidatos deverão apresentar-se à Rua Antônio dc Oliveira, 935
— CHÁCARA SANTO ANTÔNIO — De segunda á sexta-feira, M
horário das 7,30 às 10 e das 14 às 17 horas, munidos de documento!,

ESTAMOS ADMITINDO:

VENJ rm

(muitas vagas)

Elementos do ícxo masculino, com idade entre 18 e 44 anos. para irassi::
8 horas, em limpeza e conservação de prédio na av. Paulista.

ORIS rm-i %\ r\

\ã
FAC

ELETR
0FEREC

NECESS.

(diversas vagas)

Idade entre 21 e 44 anos, para trabalho de 8 horas, com carro peq«
Lapa.

Os interessados deverão apresentar-se, munidos de Carteira 'HI
Rua Basilio da Gama, 142 — Sobreloja (esta rua é uma travessa ria av,

ranga, nas imediações da Praça da Republica).

Cursos d(

RUA i

K"
¦li '

A FEDERAL SÃO PAULO S/A., esta seleciono*!

jovens com bom nível cultural, para formaçãoí
mais um departamento. Excelente oportunidade

para inicio de carreira, atingindo elevados gpj
e rápido progresso na empresa, aos maiores de.

anos que tenham boa aparência. Para 1 /2 pe^
ou período integral. Os candidatos deverão fl|j*

sentar-se para entrevistas à av. Ipiranga, MW
9 às 18 horas, c/ sr. Flavio.

::: LISTAI

Í 

Consultor»!
net. Im»XW. Int.
Diretoria
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RUA XAVIER DE TOLEDO,
FILIADO A "AERESP"

ISng.o Químico
(p/ flerenciar
Ind. Petroqul-
mica — npre-
sentar-se cl
Currlculum) .

123

F.:n \\K\lo

*

*

*

?
*

Kne.o Eletrlclí-
Ia ip' Projetos Inst. Induitrlriü

¦ - trnb. Guanabara — apre-
sentar-se c/ Currlculum) ...

Eng.oi Moranlcos (p/ Projetos
Industriais — npn.vscnlar-se r/
Currlculum) 

Fnir.oj Químicos (p/ Projetos
Industriais — apresentar-se cl
Currlculum) 

I-'r-?.o Meranlro (p/ manutenção— ex;i. em ind. ,'iietal —
_ apnseiitar.se c) Currlculum) 3 ooo.on

V.nn.9 Civil (e.vp. projeto *
acompanhamento <ie obras
Ind. — apr:.,ontar-se c/
Currlculum)  2.300 2.500

3.500/4.500

3 500/1.000

3.000/4,000

!.» ANDAR-íONES.i

Crcfe Planciamcii
(c/ alemão, 3 anos
apresentar-se ti l'''r

Desenhista Projetista ,';".' *Nf'- :
Industtla «utomalilli

De^enhiíta Projetista In
Industriais 

Encairecado Ferramcr.tsr'» . ' 
(

Ctoiiomelrl.-t.ii . •

Instrnmeiitl'11 («P- >«»"'
Instr. eletri)nini)í) ,

Supervisores Produção . • •• ,
Desenhistas Meranli-os .

,v TB*-'
« CONSULTE-NOS SôBR

f.M ABERTO.

•• ATENDIMENTO t!!.AR,:5°00 'fíOÍ
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Segunda-feira, 14 de setembro de 1970— 2.° caderno DN

r^SEIiTEC -
ffda Abril. WS-
i i ,w setor 2-

i"dat 
"______—

ISiE (itltAl' r/
LN1!íendns equip.

rv,„i petróleo c/

itar-J fi
m. df Toledo, i-i

Iwi
ndiir.

F SENHORAS

Kl io apresenta-* -«embaraçadas.

Vi preciso pratico.1 
400 mensais e

UÜw Sobad" II-

rlcordia. 23. SL.

.1ADOKE.S IBM "
ffljO _ Meio pe-

"ESP" — r|m

^df Toledo. 123

l,o didar.

^mVÜÕi! it-
experiência, sa-

r, 1,400. Apresen-
% i ra Xavier de

' 
(ji - 2.0 nn-

• FURADO RAS
JI C<<- 100/600 -
r»io período c iate-

"ESP".- R"i»
¦ rje Toledo 123
andar.

OFESSOBA Ve-
conversar cotios-

co. Oferecemos ganhos
elevados (faixa de 2 a
5.000). Garantia ml-
ninia assegurada! As-
sistencin. medico-hos-
pitalar gratuita e ex-
tenslva aos dependem»
tes. Treinamento es-
pecializado. Não se
exitre experiência an-
terior. Nós a recebe-
remos à av. 9 de Ju-
lho, 380!) —• Capital.

RECEPCIONISTA —
Venha conversar co-
noseo. Oferecemos ga-
nhos elevados (faixa
de •.! a 5.0001 garantia
mínima assegurada.
Assistência medico-
hospitalar gratuita e
extensiva aos depen-
dentes. Treinamento
especializado. Nós a
receberemos à av. 9 de
Julho. 3809 — Capital.

si:(r,UT.\rn) (vs.
práticos e teóricos de
sinistro-:. Salário 800.
Apresentar-se á rua
Xavier de Toledo, 121
— 2.o andar.

SEPKGÒ — Seletora
cle Pessoa do Grande
Oesle precisa: Progra-
mador p/ carga de
maquinas, soldadores
elétrico3, auxiliar de
escritório (moças e ra-
pazes), meio ofieial
frezador, aux. cle co-
branca, aux. depart.
pessoal, frezador uni-
versai, meio ofieial en-
canador e auxiliar de
custos e estatísticas.

por prof issã
Procurar o sr. Pedro,
A rua Primitiva Vian-
ro. 1045. l.o s/l - Osiw-
co — em horário ro-
mercial.

TELEFONISTA — Re-
ceiicionista — Inglês e
Português — P' P13X
—• pegas, em Guam-
lhos. Salário 900. Apie-
sentar-se à rua Xavier
de Toledo, 121 — 2.0
andar.

UNIVERSITÁRIA —
Venha conversar eo-
noseo. Treinamento cs-
peeial. Ganhos eleva-
dos. Assistência me-
dica-hospitalar gratui-
Ia extensiva também
aos dependentes. Não
exigimos experiência
anterior. Treinamento
especializado. Venha
conversar conosco à
avenida 9 de Julho,
3809. Capital.

INDÚSTRIA

CARPINTEIROS

MARCENEIRO — Ida-
de máxima de 40 anos,
experiência mínima de
4 anos. Apresentar-se
com documentos á Rua
Alexandrino Pedroso,
284 — Pari, no horário
de 8 as 11 e das 14 às
17 horas, com sr. Ele-
mir.

MESTRE DE IMARCE-
NARIA — Exp. com-
provada de pelo me-
nos 5 anos dc chefin.
Até 35 anos. SELTEC

Rua 7 de Abril. 105
3.o andar — Setor 2.

TORNO — FRESA
AJUSTADORES

AJUSTADOR MECA-
NICO — Precisa-se.

Bjff SEPTEIVB WÊÊ i

Kfí-i' I REQUISITOS: Curso primário completo, ótima apresentação |Bl#iÍfÍ|l
H9 e cjne resida nos bairros cle: Santo Amaro — Vila Olímpia |ÍÍt'5fÍlll

fe'- !Í|j| Vila Funchal — Brooklyn Paulista — Pinheiros — Socorro H
mH Centro — Vila Madalena — Tucnruvi -— Ponte Pequena I11ÍÍB118

§§|§l| Al. Oino Bueno, 118 (ao lado da estação rodoviária) flifi

Kffl VIGILÂNCIA OSTENSIVA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA K9ÉH
I^^^^^^PREVENÇÃO DE IN C Ê N DIO^«gfê&m*^*^

. -

Tratar com sr. Sebas-
tião á Av. João Batis-
ta, 77 — l.o — s, 3 —
Osasco,

FRESADOR FERRA-
MENTEIRO — Expe-
riencia de 2 anos. Os
candidatos clev e r ã o
comparecer a R. Cam-
pos Sallcs, 700 — Sto.
Amaro, no Uep. de Re-
crutamènto e Seleção.

FRESADOR — Prect-
sa-se — Tratar c| sr.
Sebastião à Av. João
Batista. 77 — l.o s II —
—- Osasco.

SERRALHEIROS A ('.
Rua Coronel Oliv.

Lima, 383 — Sanío An-
d ré.

TORNEIROS MECA-
NICOS AIC. — R. Co-
ronel Oliv. Lima, 383

Santo André.

TORNEIRO DE PUO-
DUÇÀO iTorno HBXi

Precisa-se. Tratar
c! Sr. Sebastião — Av.
João Batista. 77 —
1.0 s| 3 — Osaseo.

T >RNEIROS Kl., 01.-
VER A C — R. Coro-
tiel Oliv. Lima, 383 —
Santo André.

DIVERSOS

CALDEIIIEIROS AC.
Rua Coronel Oliv.

Lima, 383 Santo
André.

a ffi»í§ CONSULTORIA E SERVIÇOS
DE SISTEMAS
CENTRO DE ESTUDOS E ENSINO

FACA O CURSO DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES
ELETRÔNICOS PELO MÉTODO DE INSTRUÇÃO PROGRAMADA

OFERECEMOS: Testes práticos executados em computador, manuais dos próprios
fabricantes, palestras, projeção de "slides" e visitas a centro de prnees-
samento.

NECESSÁRIO: Teste de aptidão. TURMAS: Manhã — Tarde — Noite

IJRACA©
Cursosfle'perfuração em máquinas IBM—• BÜLL-GE — UNIVAC

2 meses — Necessário: Teste de aptidão.
RUA ARAÚJO, 70 — 6.o andar — Conj. (il (Esquina Pça. da Republica)

com duração de

1 n lyn H I
íl!ÉiÉllSÉiyÍEniL

A MAIOR
AGÊNCIA DE
EMPREGOS'
DO MUNDO.

n. XaVIEPI Df TOLEDO, I JI ¦ 2 ¦ • TELS., • 37-3839,
32-0359, 33.5940,33.7«42, 35-253;.S.P*UlO

AV. GRAÇ» ARANHA, 57 . C|. 410 - TELS.: 2320845,
252-40SO, 252-9104, 252-5K» • Fl. PE JANEIRO. GB

FIUA FERREIRA PENTEADO 709 - 2' . CJ. 26/27
TELS.: 8-5B03, B 6022 - CAMPINAS. SP

LISTA PARCIAL DE OPORTUNIDADES DE EMPREGO POR DEPARTAMENTO

iCCKKTAItlAti
(Coraailoía»; Manha, Ivon«, Resma, Ro,», Ja-
líSí 'P* ,* •''"¦«"i"l.••"i. it.r i-jort. ótimos cci. tírtnoi lécnlcoi p/
«iiiv»0"1 ''" * -"'0  2 !M¦"¦im.H: tirmio nott. jurfelioi c/ atrno t rcd.
tinira""' rlrm» 
iiiv,1,'" ta»-/P»rt./lt«l. a/Oer, Centro oium.u. Ins./poit, cr üfiio excel, oport, p/flr-
tr.trTm',?'," ronJ- ' '*•*¦'»">P 

rallíc ' '!l!/Do;l- vi PBX - p-íus. Em eus-

}rx, lONTiii. '',''«sp."p/' 
aüaralíiM'R.'.'.".'.'.'.'.\»<¦*. i li» I» , niin. p/3,0, vnaio c/ rP,t»ur. ,,

2.200
j. noo

1100

500
«no
400

(C-r.,., ADMINISTRAÇÃO
Anteniü, MlHon, iluVmnr Dtoymo •

toviri,,,.,, etl CUJK budssti iont [ni tiV(nit
rfiunn."""' ~" knhia  "CMC'Mn,n(m t, prod „trle „"„„ árI.„,d,"«nio cip»cid»rn d> Hderanç»  s.ooo

ECONOMISTA rn. ciu'.3'lnill, leu. tlscnl, trlliutil-
ria e auditoria 

rnooit. ii-soo :/ txperlencla 
AUX. I.M1'0I(T. cc. llcjuri Importação Csctx cora

ínvler.
SECUIIITAKIO cev prállcoi t teórico» At llnH-

VENHAS T. IMAnKETINO

(Consultcrffs: Bentto, Pranclsco, DIonlaio)
OKU, OEIIAL C vl.-Çncla vendai rqulp. p/ Induit.

petróleo c/ Inslís
P.MC. MARKETINfl t/ !nj. ,'luente vivência vrn-

rlus de sefiçns 
IllKINAOOfi dc vaml«to;u e/ isp, Induitr, lar-

ntAotuticn ótima Firma 
ritt'1'ACANMISTA o/ exp. protunda Industria lar-

macPuttca, Altm tfanhos 
VENDEDOR INTntNAI.lONAI, c/ cm. maq dc c«-

rAirtica vermelha p/vinjur A. Latina • Afrtca ..

filiada a AEa?:SP

4.C00
1.400

l.fOO

SOO

I MO

5. SOO

3.Í00

Sar.cc

lOIlro

::;: 'WRAHíO; 8,30 ÀS 18,50. NÂO FECHAMOS TARA ALMOÇO, MANJEMOS SIGILO A9S0LUI0. ÜiÜ
ro«T IMttLLlNa

ROLAMENTOS SCHAEFFER DO BRASIL, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.r
dispõem de vagas para:
DESENHISTA MECÂNICO

Çom 
experiência cle 2 anos para ma-''¦spositivos,

FERRAMENTEIRO
inj£encia ^ :i anos cm repuxo e

FREZADOR FERRAMENTEIRO
ofcriencia cle 2 anos-

[jem°s: 
Assistência médlco-hospitala

BlL jCíeúito p consumo, grêmio110 dR acordo com a capacidade
Os

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Experiência de 4 anos em retifica c
sistemas hidráulicos.

VIGIA
De boa estatura, idade máxima de 40
anos e experiência mínima de 3 anos.

CARPINTEIRO
Com bastante pratica,

r e dentaria, restaurante no local, coopc-
recreativo, olimo ambiente de trabalho,

e possibilidades de ascensão.' a-^m a UrtlJdVJlUcIUC -c p\jaanjii.iv*iu\.a v**~ «"-—*

cantliclalos deverão comparecer à Rua Campos Salles, 700 — Santo Amaro.

VENDEDORES
vens''!! 1J,ls|,'iljlli(l"i'a de Alumínio, Copos, Porcelana etc, precisa de vários jo-; o°a aparência, para trabalharem junto à bares, hotéis, restaurantes

etc. — Oferecemos salário Fixo mais Comisõcs.
ratar à Av. Cruzeiro do Sul, 2266 — SANTANA — Com Sr. ORPHEU.

te, repuxo e Injeção.
Os candidatos deverão
comparecer á R. Cam-
pos Sallcs, 700 — no
Depto. tle Recruta-
mento e Seleçtlo —
Santo Amaro.

INSTRUMENTISTA —
Experiência em ma-
nuténçüo Instrumentos
eletrônicos. Apresen-
tar-se à Rua Xavier
dc Toledo, 123 — l.o
andar.

INSPETORES AC - R.
Coronel Oliv. Lima,
383 — Santo André.

INSPETOR DE QUA-
I.IDADK — Precisa-se
com pratica mínima de
1 ano. Tratar à Rua
Henrique Bernàrdell,
n.o 2 — Santana.

LAMINADORES AC
Rua Coronel Oliv.

Lima 31)3 — Santo
André.

M()I.!).\!)01tr.S A!G
Rua Coronel Oliv.

Lima, 3Ü3 Santo
André.

MO»El,ADOK!5S —
Precisa-se. Tratar: c|
sr. Sebastião — Av.
João Batista. 77 — l.o
sl 3 — Osasco.

MONTADORES DE
TRANSFORMADORES
— Precisa-se. Tratar:
c; sr. Sebastião. Av.

João Batista. 77
s! 3 — Osasco.

l.o

RETIFIC A I) O R DE
PRODUÇÃO (MAQ.
CEMTRELHES) Pre-
cisa-se. Tratnr Av.
João Batista. 77 — l.o
s 3 — Osasco.

SUPERVISORES DE
PRODUÇÃO — Sala-
rio 1.000. Apresentar-
se à Rua Xavier de
Toledo, 123 — l.o an-
dar.

TÉCNICO EM PRO-
CESSOS DE USINA-
(!EM — 5 anos de ex-
perlencia na função,
conhecimentos de or-
çamontos, instrução se-
ctmdnria, 2õ a 4n anos.
CrS 1.500,00 — Serpro-
fil — Rua Abilio Soa-
res, 511 — Santo An-
dré — Centro — Fo-
ne: 44-3024.

VIGIAS — Curso pri-
mario completo, ótima
apresentação.' Prefe-
rencia a quem residir
nos bairros de: Santo
Amaro, Vila Olímpia,
Vila Funchal. Bròoklin
Paulista, Pinheiros. So-
corro, centro, Vila Ma-
dalena, Tucnruvi. Pon-
le Pequena. Guarulhos,
Ipiranga, ABC, Lapa,
Via Anchieta e adja-
cenclas. Tratar à Al.
Dino Bueno. 118 tao
lado da Rodoviária),

ORONOMETRISTA —
Salário dc (10111201).
Apresentar-se c| cur-
riculum ã Rua Xa-
vier de Toledo, I2IÍ —

Lo andar,tf  __ 
CHEFE DE PLANE-
JAMENTO INDIS-
THIAL — c| alemã,,. 3
anos de experiência.
Salário de 2.300-2.500

Apresontar-se c|
ctirriculum à Rua Xn-
vier cle Toledo, 123 —
l.o andar.

OFÍCIOS E SERVIÇOS

CHOFERES

CHEFE DE M.ANT-
TENÇAO DE MECA-
NICA — Torneiro-fer-
ramentelro, eletricista-
projetista. meio ofi-
ciai íerramon t c i r o,
meio oficial torneiro,
auxiliar de inspeção
de qualidade, motoris-
ta do diretoria, Jura-
dor-radial — auxiliar
de almoxarife. pintor
n revolver, íresador-
.Vrramentciro, ajlIS-
tarlnr mecânico, in»Mo
oficial eletricista, da-
tilografa, tom e i r o s.
Precisa-se — SEPIá-
GO — Seletora tio
Pessoal do Grande
Oeste — Procurar sr.
Pedro — Rua Primili-
va Vianco, 1045 — l.o
s| 1 — Osasco — lio-
rario comercial.

"MOTORISTAS — Ida-
cie entre 21 e 44 anos,
para trabalho cle 8 lio-
ras. com carro pequeno
r.a Lapa. Os interessa-
dos deverão apresen-
tar-se munidos de Cur-
teira Profissional, a
Rua Basilio da Ga-
ma, M2 Sobreloja.

.MOTORISTA — Pre-
cisa-se com prática,
que conheça o Rio cle
Janeiro, com idade aci-
mu 35 anos. Apresen-
tar-se c documentas
e referências. Tratar
íi Rua José Bonifácio,
ra. l.o andar. ri. 11,
cias 12 às i6 horas.

CRONOMETRISTA —
Precisa-se com prática
minima de 1 ano, e co-
nhecimenlos cle pro-
cessos para produção
em série. Tratar à
Rua Henrique Bernar-
deli, 2 — Santana.

MECÂNICOS —
LANTERNEIROS

MECÂNICO DE MA-
NUTENÇAO Exp. dc
4 anos em retifica e
sistemas hidráulicos.
Os candidatos deverão
comparecer A Rua
Campas Salles, n.o 700
— Santo Amaro, no
Dep. de Recrutamen-
to e Seleção.

DESENHISTA PRO.IE-
TISTA — C experien-
cia em Industria au-
tomobilistica, Salário
de 2.000. Apresentar-
se c| currlculum à Rua
Xflvier cle Toledo, 123
— l.o andar.

DESENHISTA PRO JE-
TISTA INSTALAÇÕES
INDUSTRIAIS — Sa-
lario de 1.600. Apre-.
.sentar-se c' curricultim
ã Rua Xavier de Tole-
do, 123 — l.o andar.

DESENHISTA PKO.IE-
TISTA — Precisa-se
leonh. equip. hospita-
lar). Tratar: cl Sr. Se-
bastião. Av. João Ba-
lista, 77 — l.o — Sala
3 — Osasco.

DESENHISTA MECA-
NICO — Com expe-
riencia dc 2 anos p|
maquinas e dlsposlti-
vos. os candidatos de-
verão apresentar-se à
Rua Campos Salles,
700, Santo Amaro, no
Dep. dc Recrutamento
e Seleção.

ELETRICISTA A/C —
Run Coronel Oliv. LI-
ma. 383 - Santo André.

ENCARREGADO DE
FERRAMENTARIA —
Salário cle 1.200|1.300.
Apresentar-se c| curri-
culum à Rua Xavier
de Toledo, 123 — l.o
andar.

EXPEDIDOR — Com
boa experiência na fun-
ção. Curso primário
completo, datilografia.
Idade ideal de 25 a 35
anos. — Olimo ambi-
ente de trabalho. As-
sistencia médica-cirur-
gica-hospitalar exten-
siva aos dependentes.
Seguro de vida. Apre-
sentar-se à rua Anto-
nio cle Oliveira, 935
— Chácara Santo An-
tonio — cle segunda a
sexta, no horário das
7,30 às 10 e das 14 às
17 horas, munidos cle
documentos.

FERRAMENTEIROS -
AC — Rua Cel. Oliv.
Lima, 383 — Santo
André.

FERRAMENTEIROS -
Precisa-se. Tratar c|
sr. Sebastião. Av. João
Batista, 77 — l.o — s
3 — Osasco.

FURADOR RADIAL -
Precisa-se, Tratar: Av.
João Batista, 77 — l.o
sl 3. c| sr. Sebastião —
Osasco.

FERRAMENTEIRO —
Exp. de 3 anos cm cor-

MECÂNICO DE MA-
NUTENÇAO — Prect-
sa-se. Tratar c' sr. Se-
bastião. Av. João Ba-
tista. 77-1.0 - E/3
Osasco,

M i: C A NICO PARA
EMPILIl.YDEIRA —
Precisa-se. Tratar cl
sr. Sebastião. Av. João
Batista, 77 - l.o - s 3
Osasco.

MECÂNICO DE MA-
NUTENÇAO — Idade
máxima 40 anos. expe-
riencia minima de 4
anos na lunção. Apre-
sentar-se à Rua Ale-
xandrino Pedroso, 264
— Pari, no horário cle
8 às 11 e das 14 à-s 17
horas, com sr. Elemir,

MECÂNICO DE MA-
NUTENÇAO A/C
Rua Coronel Oliveira
lima, 383, Santo An-
dré.

DIVERSOS

AUXS. DESENHISTAS
PROJETISTA — Ra-
pazes c| 2.o Ciclo com-
pleto — sexperlencia.

CrS 400/450 — "Esp"
Rim Xavier cle Toledo,
123 — l.o.

DESENHISTA PRO.IE-
TISTA A/C Rua Coro-
nei Oliv. Lima, 383 —
Santo André.

DESENHISTAS ME-
CAN1COS — Salário
800/900 — Apresentar-
se à Rua Xavier de To-
ledo, 123 - l.o andar.

ENCARREGADO PA-
RA RESTAURANTE
—¦ Precisa-se. Tratar:
C! Sr. Sebastião. Av.
João Batista, 77 — l.o
— Sala 3 — Osasco.

FUNILEIROS A/C —
Rua Coronel Oliv. Li-
ma, 383 - Santo André.

FAXINEIROS — Pre-
cisa-se. Tratar: C, Sr.
Sebastião — Av. João
Batista, 77 — l.o —
Sala 3 — Osasco.

GUARDAS — Precisa-
se. Tratar: Cl Sr. Se-
bastião à av. João Ba-
tista, 77 — l.o — Sa-
In 3 — Osasco.

Moças, i-npa7.es, senho-
res (as), para proclu-
ções cinematográficas.
Também para publici-
dade, propaganda, TV,
etc. Os candidatos de-
verão comparecer em
A Convencional Pro-
moções Artísticas. Rua
Nova Barão, edificio
Barão IV, conjuntos
101-102, diariamente
das 9 às 18 h,, e aos
sábados das 9 àJ 13 h.

PROPAGANDISTA cl
exp. profunda em In-
clustria farmacêutica.
Altos ganhos 860 mais
comissões. Apresentar-
se à run Xavier de To-
ledo, 121 - 2o andar.

PROJETISTAS CIVIS
— Especializados em
projetos de construção
de usinas hidroeletri-,
ras: Barragens, Blocos,
Casa de Força etc. —
Apresentar-se à rua 7
de Abril, 105 - 3.0 an-
dar - Setor 2.

PROJETISTAS MECA-
NICOS — Experien-
tes em detalhamento
dos equipamentos me-
canicos em geral, de
usinas hidroelétricas:
Comportas. Guindastes,
Pontes Rolantes e to-
dos os demais equipa-
mentos hidráulicos e
de tubulações. Apre-
sentar-se à rua 7 de
Abril. 105 - 3.0 andar
- Setor 2.

PLAINADOR - Preci-
sa-se tplaina limado-
rm — Tratar c Sr. Se-
bastião — Av. João Ba-
tista, 77 - l.o - Sala 3- Osasco.

POLICIA MILITAR —
Inicial CrS 506,00. Ida-
de até 20 anos. CUR-
SO DE UMA SEMA-
NA. Tratar ã rua Dom
José de Barros, 301 —
2.o am • — Cj. 212 —
(Em frente o Cine
Jj. u.ii ...i' pela es-
cada rolante).

SEPF.GO
de Pessoa
Oe.-i.u pi
giiis, mo
urão, escr
sei), secre
gués com
Secretaria
alemão.
Tetlro na
va Vianco,
Osasco —
mercial.

— Seletora
1 do Granue
ecisa de Vi-
aeladores-pa-
i.uianas mi-
tarias portu-

taquigrafia,
s português-
Procurar cir,
rua Prirniti-

. 11)45, l.o s l
Horário co-

SEPEGO — Seletora
ne Pessoal do Grande
Oeste precisa: Des».-
nhista-projetista, auxl-
liar de faturamento
imoças), soltlndor a
estanho, Secretaria Jr.,
Caldéireiros, desenhls-
ta-niccíinico. Operador
Contábil. Funllelros de
autos e industriais, en-
canadores, prensistas,
Procurar o sr. Pedro
;'. rua Primitiva Vian-
co, 1045, J.o, s 1 —.
Osasco — Em horário
comercial.

SERVENTES — Ele-
mentos do sexo mas-
culino, com Idade eu-
tre 18 e 44 anos, para
trabalho de 8 horas,
em limpeza e conser-
vação de prédio na av.
Paulista. Os interessa-
dos deverão apresen-
tar-se, munidos da
Carteira Profissional à
rua Basilio da Gama,
14:j - (sobreloja).

PROFISSIONAIS LIBERAIS

PROFISSIONAIS
LIBERAIS

ECONOMISTA
CCS, custo 'incll. leg.
fisral, tributária e au-
citoria. Salário 4.000.
Apresentar-se à Rua
Xavier cle Toledo, 121
— 2,o andar.

EXEC. MARKETING
c inglês fluente, vi-
vencia vendas df ser-
viços. Salário 2.500,
Apresentar-se à Rua
Xavier de Toledo. 121
2.o andar.

ENGENHEIRO ELE-
TURISTA — C. exp.
rm projetos de ilumi-
nação, concernentes a
Aeroportos, Pontes. Ro-
dovias. Subestações etc.
capaz de definir es
sistemas elétricos, bem
como selecionar, c.spe-
clficar tecnicamente
e planejar a aquisição
cie equipamentos. Bra-
sileiro ou equiparado,
com bons ronheeimen-
tos cle Inqlès tecniro.
Apresentar-se à Rmi
7 de Abril, 105 — 3.0
andar — setor 2.

ENGENHEIRO CIVIL
. - Experiência em pro-
jeto e acompanhamen-
to de obra.-, industriais.
Salário cie 2.300 '2.500,
Apresentar-se c 'cur-
riculum à Rua Xavier
de Toledo, 123 — l.o
andar.

ENGENHEIRO MECA-
NICO P' manuten-
ção, experiência em In-
dústria Metalúrgica,
Salário 3.000. Apre-
sentar-se c 'currlculum
à Rua Xavier cle Tole-
oo. 123 l.o andar.

ENGENHEIROS QW-
MICOS - Para proje.
los industriais, Salário

cie 3.000/4.000. Apre-
sentar-se c/ currlculum
h Rua Xavier de Tole-
do. 123 -- l.o andar.

ENGENHEIROS ME-
CANICOS — Para pro-
jotas Industriais. Sala-
rio de 3.500/4.000. Apre-
sentar-se cj r.urriculum
à Rua Xavier de Tole-
co, 123 — l.o andar.

ENGENHEIRO ELE-
TRICISTA — Para
Projetos instalações In-
ciustriais. trabalhar ni
Guanabara, salário áe
3.500/4.500. Apresen-
tar-se c¦currlculum A
Rua Xavier de Toledn,
123 — l.o andar.

ENGENHEIRO Ql II-
MICO Para geren-
cias industria Pctrn-
química. Apresentar-
se com currlculum á
Rua Xavier de Toledo.
123 - l.o andar.

ENGENHEIROS ELE-
TRIÇISTAS - Q»r*
já tenham trabalhado
nu desejem especiali-
zar-se em Projetai elé-
tricôs cm geral. Brasi-
leiros de preferência,
r r.nheciniento de In-
pies. formados rm
G8/69 — Apresentar-se
n Rua 7 cie Abril, 105
— 3.o andar — setor 2.

ENGENHEIRO QUI-
MICO — Maçarlqueí-
ro. lapidador de vidro.
encanador ativo fixo,
montador tle tubula-
ções. eletricista cle ma-
nutenção com 5 anos
cle prática, Mandriilia-
dor, Kardexlsta, mon-
tacior cle transforma-
cior. enrohulor, zelador
(casal sem filhos). Tra-
tar com o sr. Pedro, à
rua Primitiva Vianca
1045, l.o. s/l, OSASCO

-em horário comer-
ciai.

TEC. HIDRÁULICO —
Espec. em Instalação
de ar comprimido, óleo
combustível, rede de
agi ia, bombas e corre-
latos. Até 40 anos —
SELTEC — Run 7 de
Abril. 105, 3.0 andar —
Setor 2.

VIGIA — Com boa cs-
tatura, Idade até 40
anos, experiência cle 3
anos. Os candidatos de-
verão comparecer à
rua Campos Sallcs, 700
— Santo Amaro. De-
partomento de Recru-
tamento e Seleção.

ÊÈ

PARA ANUNCIAR

NESTA SEÇÃO,

PROCURE 0 BALCÃO

DE ANÚNCIOS, À

RUA SETE DE

ABRIL, 230, OU

TELEFONE PARA

239-5811, RAMAIS

37,5? OU 72

aflv*^rft\ LONAFLEX L A.
GUARjNIÇÔES paba freios

COMPRADOR
COMPRADOR

Está selecionando um elemento para ocupnr o cargo acima,
EXIGE:

Carta de motorista
Idade de li:"» a .10 anos
Tempo integral
De preferencia casado
Com experiência em compra de materiais produtivos, Im-
produtivos e papelaria.

OFERECE:
Salário compensador
Assistência medlco-hospilalar extensiva aos dependentes
Restaurante no local.

Os candidatos serão atendidos A Avenida dos Autonomistas, SOB
— OSASCO — Horário das 8 Yi 1S horas — Com sr. ALCEU.

EMPRESA INTERNACIONAL, EXPANDINDO SUAS ATIVIDADES, COM A ATUAÇÃO EM TODO O PAIS,
CREDENCIOU A SELTEC A SELECIONAR:

SELTEC

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Com experiência em projettii de Iluminação

Concernentes a Aeroportos, Pontes. Rodovias, Substações,
etc, capai de definir on sistemas elétricos, bem como
selecionar, especificar tecnicamente e planejar a aqui-
slção de equipamentos. Brasileiro nu equiparado, com
bons conhecimentos de inülès técnico.

ENGENHEIRO ELETRICISTA

PROJETISTAS MECÂNICOS

Par» elaborar Kslutlos Elétricos. Com cursos técnicos de pós graduado rm
Computadores, ou com 1 ano de experiência no setor, p; analisar e progra-
mar estudos t dJstrlbuIçSo tle sistemas elétricos. Jovem, com qualidades de
chefia, bras. ou equip. t bons conhecimento» tle inglôs c alemão.

ENGS. ELETRICISTAS P/ PROJETOS EM GERAL
De sistemas elétrico* do BAIXA CORRENTE: telefonia. relógios elétrico',
busca pessoas, etc. Pode ser pessoa que tenha trabalhado em proposta d«
vendas acompanhando projetos em instalações das citadas aparelhagens.
Conhec. de Inglês.

Através de Pesquisas, constáramos que a oferta salarial de nosso cliente está entre as mais altas da praça.
DirIJa-s* à SELTEC — SELEÇÃO TÍCNICA DE PESSOAL
RUA SETE DE ABRIL, 105 - 3.o ANDAR BETOR 2 - C/ Dna. Marta ou Dna. \eronlk»
Endereço Telegráfico — SELTEMPREGO

ENGENHEIROS ELETRICISTAS

Que JA tenham trabalhado ou desejam «speclalizar-se em Projetos elétri-
cos em geral. Brasileiros da pref. conhec, Inglês, formados em 1968/69.

PROJETISTAS CIVIS
l-ispcclalizados «n projetos d* eoastruçao de Uílnii hidroelétricas: Birragcr»/,
Blocos. Casa de Força, etc.

Experientes em detalhamento dos equipamentos mecânicos tm geral, de
usinas hidroelétricas: Comportas, Guindaste», Pontes, Rolantes e todos o«
demais equip. hidráulicos e di tubulações.
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I PRÊMIO MAiOR LÍQUIDO: nv EXTRiCfiO
«
«3UU.I 9 ou PLUMQ LXV1/70

PRÊMIOS CRÍ
0

(KM _ centena
(Mi/G _ ltil).(H)
0775_ 2.000,00

•""""Lista 
cie SÁBADO, 12 de SETEMBRO de 1970

32.796 prêmios compreendidos tias séries A, 8 e C

SERÜO PfòQOS INTEGRALMENTE OS PRÊMIOS DESTA LISTA

PRÊMIOS CHS
a»

380:il ... 300.00
380Ü9.» CENTENA

o-r*^r-'.''ill--.iJ.-:'síyi«-v^ tt2mt£3»UMÇXl

^T.r-iP.va.rrjs.V5Kil.-ii''k-.7.^:a "..".-o

(OO)

s
103!)-CENTENA

2
203'J - CENTENA
212J.. 1Ü0,ÜÜ

3
3039 - CENTENA" 
37ia _ 300,00

3
403'J .. CENTENA
1312 - 100,00
4070 - 300.01

4858.. 100.00

5
fiOMLJ ... CENTENA
5163. 100.00

ti
0039 .. CENTENA
0164- 100.01)

?
7039 - CENTENA

VMS... 2.°Prímlo

8
8039 ... CENTENA
821-1.. 300,00

9039 .. CENTENA

IO
10039 .. CENTENA
10580- 300,00
10980- 300.00

PRÊMIOS CHS
I I

1)039-CENTENA
11938.. 2.000,00

(PR)

92
12039 .- CENTENA
12177- 100,00
12S08-. 300,00

SIS
13039 «CENTENA

13301... 3.°PrSmlo

13578.. 300,00

14039... CENTENA
14583.. 100.00
110j(i.. 300,00
11800- 300,00
14893.. 100,00

15
101139... CENTENA
15078- 100,00
15085.. 300,00
15159.. 100,00
15500 . 100,00
lôGíSl.. 2.U00.00

(SP)

10039.. CENTENA
1075.'!.. 300.00
10757.. 2.000,00

(SP)

1?
17039., CENTENA
17309- 300,00
i7s:jr>... 800,01
17951... 2.0ÜO.00

(M O)

PHÊMIOS CHJ

18039 -. CENTENA
18092.. 100,00
18785.. 100,00

19
19039- CENTENA
19047- 300,00
19922, 100,00

20
20039 - CENTENA
20089.. ÍOO.00
20184.. 300.00
20489.. 100,00
20300- 100,00
20502.. 100.00
20052... 100,00

21039... CENTENA

22
22030... 2.000,00
22031 .. 2.000,00
22032... 2.000,00
2203.'!.. 2.000,00
22031 - 2.000,00
22035... 2.0li0,0(i
22030.. 2.000,00
22037... 2.000,00
22038... 2.000,00
72039... 1.»Pr»mio

22010... 2.000,00
22041 ... 2.000,00
22012... 2.000,00
22013... 2.000,00
221 Ml... 2.000,00
¦22015... 2.000,00
22010... 2.000.00
22017... 2.000,00

PRÊMIOS C1U PRÊMIOS C1U

22018.. 2.000.00
22118.. 100.01

231139... CENTENA
23059- 100,00
2318! .. 160,00
23951.- 100,00
23902- 100,00

24
21039.. CENTENA
21158... 100,00
24376 . 300.0U
21831 _ 100.00

£0
25039 ... CENTENA
25091... 160,00
25201... 100,01
25582- 300,01
25070.. 100,00

2ti
20025,. 100,00
211039... CENTENA
26329... 160,00
26178.. 800.00
26010- 300.110

2?
27001 .. 300.00
27039... CENTENA
27525... 300.00
27560.. 300,00
27770.. 160,00

20
28089 ... CENTENA
28318... 100.00

20
29039 ... CENTENA
29070.. 160.01
29250... 100,00
29119.. 160,00
20172.. 900.00

30039 ... CENTENA
30708- 160.00

31
31039 ...CENTENA
3166-1 — 100.011

32
32039.. CENTENA
32096- 300,00
32725.. 100,00
32990- lOO.On

33
93030... CENTENA
33158™ 100.110
:í:i22.">_ 300.1
33305.. 300,00
33508... 100,00

34
31039 „. CENTENA
84196.. 160,00
31990.. 100.00

35
35033.. 100,00
35089 _. CENTENA
,¦15(103... 300,00
35618.. 100,00
35874... 800.00

30
30000., 100.00
86039 ... CENTENA
36937... 160,00

37
87031.. 100,00
37080 ... CENTENA
87252.. 100.01

39
39039 ... CENTENA
39170.- 100,00
39191- 100,00
39595.. 300,00
39893.. 160,00

40039... CENTENA
10192- 100,00
40390- 100.00
¦10175- 160,00

1 0
41089.. CENTENA
11023.. 100.011

82
42039-CENTENA

43
¦18039... CENTENA
•18100... 100,00

44
44039._ CENTENA
41012.. 160,00
41120.. I0O.00
44518.. 300,00

45
45039... CENTENA
¦15217.. Ulo.OO
45491... 160,00
45913,. 100,00

PRÊMIOS CRS
47

47099 _ CENTENA

ao
40030... CENTENA
•10308... 300,00
40181.. MiO.OO

40
4S039... CENTENA
18015.. 160,00
48911 _ 160.00

19
49039... CENTENA
40725.. 300,00

50
60089... CENTENA
50519... .390,00
50501 .. 300.110
50071. 100,00

51
51039.. CENTENA
51008.. 300.00
51281.. 160,00
51363.. lliO.00
51100- 100.01
51533- 300,00

5)727... 4.»Prêmio

52
52030 ...CENTENA
52051.. 300,00
02907 - 300.00

53
53039 .„ CENTENA
5316!).. 100.00
58277- 100.00
53313- 100.00
53373- 100.00
53539- 300.00

53715... 5.°Primio

PRÊMIOS CM

99031!
300.000,90
Santa Catarina

45.000,80
3 A O P A U i. o

I." NttMlO

1QfJS d ü
20.000,00
SÃO PAULO

10.000,90
MINAS GERAIS

5* riiMiio

53115
G. 000,00
SÃO PAULO

Todos os 1 a centena final do 1.° prêmio - 039 tém Cr$ 900,00
bilhetes as dezenas 01 . 27 - 36-37 - 38-40-42-42-48 e 75 tém Cr $terminados .. , , , 0 . .

com I ° a,£ansm0 f,nal do *• prêmio - tém Cr $
44,00
44,00

¦te
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jM poucns vezes Laudo Na.lel
esteve (Ao emocionado, Nem
mesmo quando " São Paulo

ganhou o título, em Campinas. Nem
mesmo quando assumiu o governo. No
Morumbi, Laudo era um homem diíe-
rente. Faltou pouco para chorar. O
sempre tranqüilo presidente tricolor
estava vivendo seu grande dia. Senta-
do no banco de reservas êle via a ale-
gria tios torcedores, a grandeza do es-
tádio. Èle eslava ao lado dos compa-
nheiros no dia em que a pedra íun-
damental do estádio loi lançada. Élc
eslava acompanhando a conquista do
título de 53. Depois a conquista do ti-
hllo de 57. Èle estava na decepção ge-
ral do gol do Benê, em 67, e que i-ou-
liou um êxito já comemorado. Pile via
o festival das bandeiras. Êle senlin o
coração são-paulino por todos os can-
tos. Êle percebia o sorriso dos que
aereditarain. Êle era um torcedor, Das
numeradas 011 das gerais. Êle sabia que
era um homem Ccliz. O que mais pode-
ria desejar? O maior estádio dc São
Paulo, 11 titulo do maior campeonato
0 1 Brasil. A certeza do reconhecimen-
lo dc todos os torcedores que parlici-
param de sua lula,

-m m m m m m m m m $f f:l mmm

Laudo Natel está vivendo Iam-
bém um pouco o sofrimento do torce-
dor do Corinthians. file sabe que tão
cedo não poderá estar tão perto do fu-
tcbol. Mas êle sabe que sempre estará
perto do estádio Cícero Pompeu de To-
ledo. De sua mesa de trabalho, o Pa-
lúcio dos Bandeirantes, èle poderá con-
tempiar o estádio. Como já fizera ai-
gomas vezes, muitos meses atrás.
Agora êle verá uni estádio completo,
produto de seu esforço, de sua deci-
sâo. Antes êle via um estádio por ter-
minar.

Laudo está se despedindo do fu-
lebol. Unia despedida como campeão.
Êle sabe que no futuro muitas vezes
não poderá ver o seu São Paulo, em
ação. A responsabilidade de um cargo
honroso, o de governador de São Paulo
vai afastá-lo um pouco do futebol.
Muitas vezes èle só ficará sabendo se
o tricolor ganhou ou perdeu algum
tempo depois da partida. Enquanto a
administração não o envolve por com-
plelo, Laudo Natel, o presidente sim-
pies o torcedor calado, mas que não
s i conteve ao final da partida, corren-
do para abraçar os jogadores, poderá
ainda assistir a alguns jugos do São
Paulo, no Koberlão.
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ATENCÂOi • Os prêmios ou aproximação, centena, dezena e unidado derivados de um mesmo número não serão
acumulados, sendo o bilhete resgatado pelo prêmio mais elevado.
Cada um dos s prêmios maiores não terá direito a prêmio derivado de seu próprio número.
O direito ao ruceDimento dos prêmios desta extração prescrevera após o dia 15/12/1970.
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12 ile Setembro de 1870 — 798.' Extração

15/9/62-LOTERIA FEDERAL - 15/9/70
OITO ANOS REALIZANDO PARA O BRASIL!

r REVENDEDOR:
A estampa é um elemento valioso
para a identificação do bilhete.

Cole aqui um vigésimo de um bilhete
não premiado da presente extração.
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ENTRA NAJOGAOA

Rua Conselheiro Nébias, 34 (Esq. Av. Sáo João) - Tel. 36-4544 - São Paulo
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S MOÇAS do departamento so-
ciai do São Paulo entregaram
as flores aos atletas cam-

peões. Estes, por sua vez, prestando
homenagem aos torcedores jogaram os
ramalhetes para o publico. Um adep-
lo são-paulino, mai.s afoito, não se con-
teve. Pulou para o fosso, para partici-
par das comemorações. De pronto os
policiais correram para detê-lo. Ro-
berto Dias percebeu a situação dificil.
O jogador tricolor uniu as mãos e fez
escadaria™ volta do torcedor a seu lu-
gar. Foi um dos muitos detalhes cio
clássico. fim momento que passou
quase desapercebido. Mas que os foto-

gràfos Nelson jurno o itubehb Bustia
colheram cm todas as suas variações.

A alegria da gente são-paulina foi
intensa. As bandeiras tricolores por
todos os cantos do estádio. O colorido
de uma festa há tanto tempo espera-
da. A maior renda do campeonato. A
certeza de que o torneio Roberto Go-
mes Pedrósa será um sucesso. Por is-
so mesmo já se aguarda outra arreea-
dação extraordinária por ocasião do
jogo de abertura do certame inlercs-
tadtialj mareado para domingo e que
reunirá São Paulo c Palmeiras. O
campeão e o vice-campeáo de São Pau-
lo em choque. Esse é o futebol paulis-
Ia que não pode parar.
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Nico. Esse era o nome do tarado que atacava de bicicleta as inocentes mocinhas da Vila Maria. O Diário da
Noite dedicou 5 reportagens a esse caso. Nico vendeu muitos jornais para nós.Mas dissemos a muita gen-
te quem êle era. Nico era tão anormal, quanto o meio em que êle vi via. Através de um caso como o de-Ni-
co, nós aproveitamos para dizer coisas que muita gente não gosta de ouvir.Temos orgulho de ser um jor-
nal de denúncias. Assim como temos orgulho da nossa sensibilidade para combinar um assunto sério co-
mo corrida armamentista e os passeios do Nico em sua bicicleta criminosa. São essas coisas que fazem do
Diário da Noite um jornal diferente dos outros. Tão diferente, que você paga o preço do jornal achando
que êle vale mais. tCfâjÃ J« C Payfa/Biárib rffel W@lt^ "^ k*°áad!*
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t agüenta e®S4i
foi completa, além da vitoria, houve a inauguração dos refletores, a satisfação

res prometeram e cumpriram, gerson, o ídolo que não pode jogar, comentou a part
um ídolo surgindo, é paulo que está fazendo a torcida esquecer ja-

paulo: 11 iu herói

íi

— O São Paulo não precisa mais do futebol de
Jairzinho. Tem Paulo, um jogador que para a equi-
pc tricolor, tem a mesma importância que Tos-
tão e Gerson para a seleção brasileira. Ele veio das
equipes juvenis, revelado por José Poy e se trans-
formou no elemento-chave do esquema de Zczé
Moreira. O técnico no banco, comentava a vilali-
dade e o bom futebol do garoto.

 O Paulo está jogando uma enormidade, c
sem duvida o melhor elemento em campo.

Mesmo com a boa exibição do time tricolor,
Zczé não estava muito satisfeito. Queria mais, pc-
dia aos seus jogadores mais futebol. Precisava dar
àquela imensa massa que eslava no estádio, uma
grande demonstração de futebol. Por isso quando
terminou o primeiro tempo e ele achou que o time
não eslava rendendo o que podia, chamou os joga-
dores e teve uma conversa com todos eles. Depois
saiu o gol do São Paulo, antes disso, uma forte
pressão do tricolor, fez o técnico campeão exclamar:
"esse é o jogo. o Paraná agora está jogando certo,

c tem que chegar mais para frente. Isso mesmo
meninada".

Zczé não perdia um lance da partida. Ulliava
tudo com muita atenção c parecia guardar os lan-
ces, para depois comentar com os jogadores.'  Agora sim eles estão jogando certo.

Zczé não falou mais nada, sereno, impecável, o
treinador somente esperou terminar o jogo para fes-
tejar junto aos jogadores.

— Muito bem, voces estiveram quase perfeitos.

e êle nao jogou
Quase cem mil pessoas gritavam seu nome.

Puxando muito com a perna ele havia dado o pon-
tape inicial. Seus companheiros, o acompanharam
nté fora do campo, onde ele sentou e passou a as-
sislir ao jogo. .

Gerson disse depois que foi a maior emoção cie
sua vida, depois de vencer a Copa do Mundo.

No Flamengo uma vez teve uma festa pare-
cida, mas esta me toca mais, porque eu cheguei a
São Paulo, desacreditado c provei que não sou ò
que falavam de mim.

Gerson, bastante sereno o gritando muito pa-
ra seus companheiros, dizia que linha certeza da
vitoria. Mesmo antes da partida mostrava esta
confiança.

 Hoje ninguém vai ganhar da gente. A eus-
posição dos meninos está mostrando quem será o
vitorioso. . ,

Depois, comentando o jogo, dizia que PauK
era o melhor elemento em campo.

— A vitalidade deste menino é uma coisa im-
pressionante. Até dá gosto ver ele jogar bola. Eu
tenho certeza que o Paulo será um grande jogador.

Gerson falava da campanha do tricolor neste
campeonato e ressaltava a participação de todos
os jogadores e o espirito de lula que os atletas
mostraram.

 Todos aqui, queriam a vitoria e por isso
ela veio. O São Paulo mereceu porque sem duvida
íoi o melhor.

festa à parte
A festa 110 vestiário do São Paulo, foi uma se-

quencia daquilo que já havia acontecido na torcida.
Edson bastante emocionado, era bastante cum-

primentado pelos diretores c principalmente pelo
presidente em exercício do tricolor dr. Henri Aidar.

O jogador dizia que estava muito contente com
a viloia do Sáo Paulo c que desde o inicio do cam-
pconalo ele já pensava neste titulo.

 Quando nós entramos numa disputa é sem-
pre para vencer, às vezes não dá certo, mas desta
vez tudo saiu como esperávamos.

Toninho foi o causador de uma briga, quando
um ex-arbilro de futebol o um amigo do jogador,
quase chegaram aos tapas para ficar com sua cami-
sa. Depois. Toninho conseguiu apaziguar tudo.

 Hoje eu precisava ter pelo menos 100 ca-
misas para atender todo mundo.

Em um outro canto do vestiário, sozinho, Gil-
berto recebia duas surpresas a primeira era o cum-
primento de Laudo Natel, que o abraçou efusiva-
mente; c a segunda foi entregue por professores de
seu colégio, que levaram ao Morumbi uma placa

de prata com os dizeres: "no Gilberto com a ho-
menagem de seus colegas, e professores do Colégio
Rocha Marmo".

Paulo também, náo conseguia esconder algumas
lagrimas, era bastante cumprimentado e dizia que
o São Paulo sempre íoi melhor lime que os outros
c por isso o titulo está com a equipe certa.

Paraná, o aulor do gol, mostrava sempre um
sorriso quando abraçado pelos diretores e dizia
que a vitoria do São Paulo estava engasgada desde
1967. ,. , , , .

Agora nós reconhecemos a firma desta faixa.

maiioel poço Sica
_ Eu realmente pedi a minha renuncia do

cargo de diretor de futebol, argumentando que
não dá para conciliar meus negócios particulares
com este cargo. Mas o dr. Henri disse que o Sao
Paulo é todo sacrifício. Depois disso, o que eu pos-
so dizer?

Manoel Poço não vai mais deixar o departa-
mento de futebol do tricolor como havia anuncia-
do, por dois motivos: o primeiro é que a direto-
ria do São Paulo náo aceita sua renuncia c em
segundo lugar, èlc tomou tal amor pelo departa-
mento, que não poderá deixá-lo antes de termi-
nar o Robertão.

Manoel Poço estava ao lado de Zczé Moreira
no banco de reservas c pedia aos gritos para os
jogadores manterem a calma.

 Sc eles ficarem nervosos, será pior. O juiz
é excelente, terminou o primeiro tempo sem ter
cometido um erro.

Manoel Poço depois comentava com Laudo Na-
tel a grande vitória do tricolor c voltava ao seu lu-
gar n banco, falando ao ouvido de Zezc Morei-
ra que nos cinco minutos finais, seriam inaugura-
dos os refletores do Morumbi.

Hoje o show tem que ser completo. O pró-
prio Laudo já mandou acender a luz. Nossa tor-
cida merece. Aqueles que falavam que construi-
mos o estádio para a torcida do Corinthians, estão
recebendo a resposta. Realmente é a festa mais
bonita que já vi cm toda a minha vida. E' o fru-
to de um trabalho consciente realizado pela di-
retoria do São Paulo.

Henri Aidar, bastante rouco, gritava como um
torcedor dentro do vestiário, enquanto abraçava
aos jogadores.Vocês mereceram, sem dúvida a partida de
hoje coroou a nossa conquista. Todos, sem exceção
merecem elogios, o São Paulo hoje foi o grande
Sáo Paulo dos velhos tempos.
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...SCIDÒ na cidade tle Sao Ma-

,1 nn dia M tle setembro de
JTu Laudo Natel chega, cheio de

u.» interior, ao seu quinquagesi-
«»lhLrSário Filho .le Bento Alves

^¦defAlbertina 
Natel, oJÍGwér-

íilor Caipir
símios cm
empre

Fazenda

iniciou seus primeiros
Mirassol e Araraquara,

auxiliando sen pai na lavoura,
¦¦Quebra-Ponte

C0M APENAS 17 anos de idade,

anii; concluir o curso ginasial em

raaquara, Laudo veio para S. Pau-
n„de prestou exames vestibulares

Fuuldade de Direito do largo do
• Francisco. Porem, com a morte do
'"„ 

Bento ele retornou ao Interior,
Lnrefiando-se cm Pirajui, iniciando,

4 cidade, sua brilhante carreira de
¦ncsiio. Começou como mensageiro

, Banco Noroeste.

EM Wi, passou á trabalhar para
ó Banco Brasileiro do Descontos,

-ie graças à sua perseverança, alti-
„ e conhecimentos de assuntos ban-

,rlos que adquiriu através dos ânus,
rou sucessivamente os mais altos

ltjos, E, dc simples mensageiro dc

incolá (ía lonffingua cidade de Pi-

lini 
* 

o sr. Laudo Natel é, hoje. dire-
^.superintendente do Bradcsco.

LIGOU-SE, bem moço, ao S. Pau-
Io F. C, seu clube do coração. Em

ISó:, assumiu o comando da tesoura-
3"í!o tricolor, vindo, depois, a ser
eilo por varias vezes, presidente do
libo,1 projetando-se extraordinária-
tntc com a grandiosidade do Está-

«Cícero Pompeu de Toledo". Esse
ã seu grande sonho ao tomar posse,
;la primeira vez. Como presidente do
sais querido".

. 

0 SR, LAUDO NATEL c casado
com tlona Zilda Gambá Natel, que

edeu dois filhos: Ivan, já casado, e
liurieio, solteiro, E não c preciso
íier que os "garotos" também "tor-

mi pela S. 1'uttlo Futebol Clube. .

NA POLÍTICA, o sr. Laudo Natel
candidatou-se o venceu as eleições

ira vice-governador, no pleito de
;i!ubro de 1962. Tentou a Prefeitura
Iimleipal, sendo derrotado pelo Bri-
láeiro José Vicente de Faria Lima.
ias o prestigio de Laudo continuou
; pé. Com n cassação do mandato do
(•governador Adhemar de Barros
ii empossado no cargo de governa-

: do Estado. Foram 8 meses ines-
íeciveis, ganhando do povo o apeli-
0carinhoso de "Governador Caipira",

i virlude de sua atenção para com
; cidades do interior do Eslado.

AO ASSUMIR n governança, Lati-
do Natel provou sua capacidade,

(alizadora, dando novo impulso à
aquina administrativa estadual, ado-
mio medidas tle real interesse para
população bandeirante.

XO SETOR economico-financeiro
conseguiu realizar gestões junto

)governo da União, para que as elas-
i produtoras de São Paulo não viés-

M a perecer, devido à retração do
[édito, além tle conseguir a colabora-
io dos estabelecimentos bancários
ara que as atividades administrativas
àé sofressem solução de continuidade.

LAUDO .NATEL é um exemplo que
'leve ser imitado em todo o País,

¦fa n nosso bem, para a grandeza da
fâa terra, paia a certeza dc dias
Chores para o Estado de São Pau-

• que é hoje uma das maiores cida-
B do mnmlii.

LAUDO NATEL voltará, para a
felicidade de todos nós, u diri-

a maquina administrativa de S.

CONQUISTADOR
«PULSO
(ELOGIOS
'Para Homens e Senhoras —* «cios avançados comipiwlsao o tradição suiça".

Paulo. Será 'em 71. O presidente Gar-
raslazu Mediei escolheu o homem,
certo para dirigir o Estado que é o
coração deste País.

 • 
J J CINCO grandes emoções o "Go-

vernador Caipira" teve cm 1970:
inauguração oficial do Morumbi; ca-
samento de seu filho Ivan; conquista
do tri, por parte do Brasil; sua esco-
lha para governar São Paulo; c, final-
mente, treze anos depois, viu o seu
querido S. Paulo F. C. conquistar o
titulo tle campeão paulista...

]2 NAO é preciso dizer que o sr.
Laudo Natel, no dia de seu ani-

versário, recebeu centenas e centenas
de abraços de -felicitações, além de
milhares de telegramas. Ele é uma fi-,
cura querida dos paulistanos.

1Q JAYME Alipio de Barros, procu-
rador Geral da Fazenda Nacio-

nal, elemento dc destaque do Gabi-
hinete do ministro Delfim Neto c que
poderá ser o secretario da Fazenda de
Laudo Natel, confessou a seu primo, o
nosso companheiro ÁVILA MACIIA-
BO: "sempre fui tricolor mas depois
daquele jogo de 19G1, cm que Pele fez
coisas impossíveis, e perdemos por
G a 3, resolvi deixar dc ir aos campos."

|4 JAYME agora anda mais entu-
siasmado e parece ter esquecido

o desastre de 61: "Com o término da
construção do estádio, os meus ami-
gos Laudo Natel e Henri Aydar con-
tratarão tantos jogadores de categoria
que o São Paulo F. C, será campeão
dvrante muitos anos..."

15 JAYME Alipio de Barros que foi
companheiro dc turma do sr.

Wdih Ilclti, na Faculdade do Largo de
São Francisco, também está solidário
tom o alvinegro do Parque São Jor-
ge: " No dia em que o Corinthians fôr
campeão tenho certeza absoluta de que
o interesse dos torcedores pelo fute-
boi, cm S. Paulo, será ainda mais ex-
traordinário. Sei que o sofrimento de
Wadih Helu c muito grande, mas cie
ainda poderá dar uma grande alegria
aos corintianos."

1g TAMBÉM o comentarista Ávila
Machado pensa da mesma forma:

"Para maior grandeza do futebol de
S. Paulo, o Corinthians também pro-
cisa de um titulo. Chega drj sofri-
mento!"

17 DEPOIS de observar aquela
moldura cheia dc cores e emo-

ções, que foi a tarde do ultimo doniin-
go, no Morumbi, o sr. Henri Aydar,
com lagrimas nos olhos, deixou esra-
nar esta frase: "O São Paulo F. C. tem,
hoje, a maior torcida do Brasil!"

15 TAMBÉM o sr. Laudo Natel, mui-
lo emocionado, falou com cari-

nho do espetáculo proporcionado pela
torcida do S. Paulo: "Nunca vi, em
toda a minha vida, uma coisa igual ou
parecida, com referencia a uma con-
quista regional. Estou feliz com essa
conquista!"

|Q NAQUELE seu tipo caraclerisli-
co, o zagueiro Jurandir declarou

à Radio Tupi, antes de ser iniciado o
jogo: "Os corintianos querem "carim-
bar" a nosa faixa, mas eles estão en-
gaitados. Vão entrar pelos canos..."

OA ZEZÉ MOREIRA, frio, indiferen-
te, não gostou de uma pergunta

feita por um locutor de rádio: "O pro-
blema do Corinthians, meu amigo, é
do sr. Wadih Helu..." Mas ele repe-
tiu aquela frase muito conhecida: "O
Corinthians è um corpo doente e que
precisa ser medicado..."

COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

L'meo importador
I autorizado para o Brasil

e toda America do Sul.'¦ Barão dr Itapctlnlnga, ..73, (!.».
P"l- «-M. fmies: 37-5731 c 37-8955
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CONHEÇA 0 JUCÁ DA
MARABRA"
O AMIGÃO!

Ele dá 30 meses pra pagar!
Av. Rangel Pestana, 2.327/49
e 2.271. Rua Maria Marcou-
na 41 e 274. Rua do Hipo-
dronio. 1.030.
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istixas èiiai
I OMO acontece ao final de cada campeonato, a

Rádio Tupi de São Paulo e a Equipe 1040,
sempre prestigiando e promovendo os gran-

des momentos do nosso futebol fez a entrega das faixas
de campeões aos tricolores, que dela estavam sepa-
rados há 13 anos.

Associando-se às homenagens da Radio Tupi, a
Malharia Santa Isabel, que produz as camisas usadas
pelos times brasileiros, confeccionou as 30 faixas que
foram entregues aos jogadores e dirigentes do São
Paulo.

Cada faixa, nas tradicionais cores do clube cam-
peão — preto , branco e vermelho — tinha o escudo
do São Paulo bordado cm relevo e a inscrição: Cam-
peão paulista 70. Terminando cada faixa um pingen-'te com as cores do campeão.

Como o Corintians se recusou a fazer a entrega
das faixas, a direção da Equipe 1040 houve por bem
fazer essa homenagem e completou o numero com
companheiros de imprensa de diversos órgãos, diri-
gentes e autoridades que se aliaram a essa promoção
da Emissora Associada.

Assim, da Equipe 1040, Milton Carmargo, Ávila
Machado, José Góes, Vítor Moran, Marco Antônio,
Wilson de Freitas, José Carlos Cicarelli, Lucas Neto,
enfaixaram alguns campeões, cabendo a Milton Ca-
margo entregar a faixa ao governador Laudo Natel.
Representando a equipe técnica Associada, .1. Reis foi
convidado para entregar uma das faixas.

Inúmeras autoridades e amigos também partici-
param da festa e destacamos o general Porfirio da Paz
que entregou a lembrança ao garoto Paulo. Lisandro
Bartolo, o delegado dos estádios, ex-jogador do São
Paulo, enfaixou o Toninho. Companheiros de impreri-
sa como Walter Lacerda, Paulo Aquino, Flávio Iazzet-
ti, Jorge Lima (de Goiás) e Pisorclli pela Associa-
ção dos Repórteres Fotográficos.

Da Malharia Santa Isabel, seus titulares, Plínio
e Zé Carlos, homenagearam Zezé Moreira e Jurandir.
Outras pessoas importantes que se integraram às ho-
menagens da Tupi: os industriais Francisco Bèrgamo
Sobrinho e Sérgio Cttrsi; o simpático homem de radio
o TV Luís Aguiar, são-paulino de quatro costados que
ninguém mais agüenta lá na Tupi; Homem dc Mello
(o Zé Pinguinha); consagrado humorista e são-pauli-
no doente.

Foi mesmo bacana a festa e a promoção da Tupi,
parte importante da grande comemoração tricolor ícs-
tejando a conquista do titulo de 7Ü.
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ARA variar, fim de campeonalo, mais um ano
do Corintians na fila e, é lógico, muita triste-
za entre os corintianos, que nem abriram as

portas dos seus vestiários á imprensa.

Os jogadores, um a um, cabeça baixa e pensando
no dia cm que terão festa igual à dos tricolores, fo-
ram saindo.

Lima, o ponteiro, que fala na hora da vitória e
da derrota, com a sua simplicidade de bom baiano e
corinliano, acima de tudo, dizia:

Mais uma vez estamos devendo à nossa torci-
da e nós mesmos o título. Um dia isso vai acabar.

Olhos cheios de lágrimas, Lima completou:
Não falo só como jogador, não. Falo como tor-

cedor que sou desde menino. No Robertão vai chegar
nossa vez. A Fiel vai precisar continuar nos presti-
giando. Nossa vez também há do chegar. Tenho fé.

Lima Coi embora, sonhando com o dia da reden-
ção.

O Caldeirão, sempre cuidando da porta do vestia-
rio, cm seguida abriu e saiu o Rivellno.

O São Paulo está dc parabéns. Foi uni grande
campeão. Teve time, sorte, acabou dando novo colo-
rido ao campeonato, furando aquela chapa de Santos
e Palmeiras. Nossa vez também vai chegar. Não é pos-
sível sempre a sorte estar contra a gente. No jogo de
hoje, o empate teria sido o melhor resultado e veja
que até nisso o São Paulo leve sorte, com um gol iso-
lado, para completar sua festa.

WTLTIMO jogo do
IU campeonalo. Pon-

to final de uma
etapa realmente impor-

tante do futebol brasilei-
ro

São Paulo e Corin-
fchians fecham o certame
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Programação Cultural
na Semana da Pátria

laudo natel,
o "governador
caipira",
estava tão
emocionado
que não
conseguia
esconder o
tremor de
suas mãos.

TV 595

GALERIA COLLECTIO - S. PAULO
Exposição e leilão de obras de C. Portinari e outros

31 de Agosto a 3 de Setembro

GALERIA PORTAL - S. PAULO
Vernissage Cícero Dias

27 de Agosto a 7 de Setembro

CHELSEA ART GALLERIES - S. PAULO
Exposição de obras de

Y. Mohaly - Flexor - Elsas - Barnard Bouts
Setembro

GALERIA COSME VELHO - S. PAULO
Exposição de obras de

Odriozola - Grassman - Bonadei - Moraes

GALERIA MONTMARTRE JORGE - RIO
Vernissage de pintura coletiva de

senhoras da sociedade
1 a 7 de Setembro

Em homenagem ao transcurso cia Semana da Pátria
possibilitamos aos apreciadores e colecionadores

¦'cesso às obras mais representativas de nosso
patrimônio cultural.

/Tf\ BANCO
P4sH NOVOV r>y MUNDO

com o tricolor campeão e
promovendo sua festa,
tendo pela frente um ad- .
versário à altura do va-
lor da comemoração.

A Rádio Tupi, èm
mais uma de suas pro-
moções, iria entregar a
faixa a cada campeão
são-paulino,

Muito mais que seus
elementos dc equipe e
amigos que gostariam do
fazer essa entrega, a
idéia fni dar aos corin-
tinnos as faixas para que
eles prestassem sua ho-
menagem ao clube co-ir-
ínão, que também viveu
seus mesmos dramas du-
rante tanto tempo.

Convidados pelos in-
tegrantes da Equipe 1040
porá essa homenagem,
um fator a mais na união
tios dois clubes, glórias
do nosso futebol, houve a
recusa.

Elmo Franchinni, di-
retnr de futebol, não en-
tendendo o gesto cordial
e a maneira simpática
cnmo êle iria calar aos
tricolores, confirmando a
própria tradição de des-
portividade e cavalhei-
rismo rio Corinthians,
respondeu:• — Ao microfone estou
pronto para qualoiKT
pronunciamento cumpri-
montando e enaltecendo
o feito do São Paulo. As
faixas, entretanto, não
vamos colocá-las. Des-
culpem. Viemos aqui pa-
ra um jogo de futebol e
não para uma fo?ta. Nos-
sa opinião é essa e en-
traremos em campo dc-
pois que tudo estiver ter-
minado. Virmn? p'mi
para jogar.

Pena que no tino de
70. com o Brasil tricam-
P"ãn rio mundo, o homem
já comemorando o pri-
mniro aniversário de sua
presença na Lua ainda
um clube como o Corin-
thians, grande como cie
é. e com grandes diri-
gentes, em determinados
momentos, ainda por
forca da sua gente, tenha
atitudes como essa. E a
tal rie amizade e união
que os clubes elevem ter?
Que tudo se dane. O Co-
rinthians não foi cam-
peão, mais uma vez, nó
Êlmo?

¦.
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f-0 principio havia pistas. E muitas. Na ma-
Ia deixada pcln assassino, um nome. Esta-
va tudo tão claro. So poderia ser éle, o ma-

tador daquela inocente criatura de quinze anos de
idado com o coração varado por um golpe de cha-
ve-cle-fonda.

Uma nota de compra apontava também um
endereço. A policia ali esteve. E tudo era quente.
Os funcionários da firma conheciam o grande sus-
peito. Chamava-se Dionisio Gregorio. Não era pro-
priamente funcionário daquela companhia. Mas ali
estava constantemente. Ia lá para contratar pe-
quenos serviços. Quando souberam das razões que
levaram a policia a procura-lo, todos ficaram bo-
quiabertos.

• "Não é possível. í;le Jamais cometeria um cri-
me tão monstruoso".

13 tinham razão. Dionisio Gregorio não matara
ninguém. Êle estava recolhido ao leito, há meses.
Tudo ficou provado.

E de um momento para outro, as grandes es-
peranças em se desvendar o mistério, cairam por
terra,

Até agora, ninguém '-abe quem matou a me-
nina Maria Emilia Gomes, assassinada no interior
rin um dormitório da residência do sr. Hélio Miguel,
na avenida João Dias, ,r)'10, Aconteceu dia 3 de ju-
nho deste ano.

Os dias foram passando. E com eles, esgota-
ram-se todas as pistas sem rum as autoridades con-
seguissem chegar ao assassino.

ii trabalho mais recente que se fez em torno
desse crime, prende-se à prisão de um menor, na
Jl.a Delegacia de Policia. Ele confessou assaltos,'
roubos o mortes. Falou do crime que vitimou Ma-
ria Emilia Gomes. Apontou os irmãos José Carlos,
Jorge Bighetti e um tal Claudinltn como seus nu-
lores. Os delegados Caio Davoddoff e Reihaldo Pe-
fira, da ll.a DP. puseram-se a campo, tentando
descobrir toda a verdade. Mas a revelação do me-

nor não foi confirmada. Quanto a essa pista, nada
há de positivo.

AS 
investigações a cargo da delegacia distrl-
tal não alcançaram o êxito desejado. En-
tão, quinze dias depois, foram entregues à

Divisão de Crimes Contra a Pessoa. O inquérito
está com o delegado Fábio Mota Sampaio, da 'Equi-

pe F". Essa autoridade já estivera no local do cri-
me. Conhece os detalhes que o cercam. Os investi-
gadores que com êle trabalham não têm, pratica-
mente, o que fazer mais. Vasculharam tudo. Rein-
queriram testemunhas. E nada possibilitou que se
chegasse a uma conclusão convincente.

Porem, não é só a Policia quem procura a
verdade na morte de Maria Emilia Gomes.

Todos o.s dias, um homem passa horas segui-
das pensando nesse crime. E chora muito. Seu so-
írimento parece que só diminuirá quando êle sou-
ber que o assassino está na cadeia. E' o pai de
Maria Emilia. Manuel Custodio Gomes está trans-
tornado com o triste fim que o destino reservou
àquela ' 'ocente criatura. Nas lagrimas ele tem
encontr. .o um meio de desabafar a grande dor
que lhe vai no coração.

ANUEL Custodio Gomes tem suas suspei-
Ias. Só não acredita que a Policia tenha
investigado o crime, baseado nas informa-

ções que éle revelou aos delegados encarregados de
desvendei- o mistério.

O pai de Maria Kmilia cuida de um sitio per-
tencente a Hclio Miguel, em cuja residência ocor-
mi o crime. A propriedade agrícola situa-se em
Varginha, proximidades de Bororé, distrito de San-
Io Amaro. Certa ocasião — ele conta que era quin-
ta-feira, feriado, Hélio Miguel e seus familiares fo-
ram ao sitio. Levaram Maria Emilia, que era em-
pregada domestica de Hélio Miguel. Quando a fa-
milia decidiu retornar, a mocinha procurou ficar ao
lado de sua mãe e irmãos, no sitio. E seu pai falou

rom o palrão, pedindo-lhe que deixasse Maria Emi-
lia ficar lá até segunda-feira, quando então relor-
naria à residência de Hélio Miguel. Mas este não
concordou. Fez questão de que ela retornasse à ci-
dade. Manuel Custodio e seu patrão não tiveram
uma despedida amistosa. A mocinha saiu choran-
rio de sua casa. O pai de Maria Emilia decidira que
ela voltaria com a família de Hélio Miguel, porém,
so trabalharia até completar dois meses de serviço.
A morte chegou treze dias antes.

No entender rie Manuel Custodio, há muita
contradição no relato da seqüência dos fatos que
culminaram com a morte de sua filha. Diz ele que
Hélio Miguel sai diariamente com urna. perua, para
trabalhar, só retornando à sua residência no fim
do dia.

E exatamente dia 3 de junho, quando ocorreu
o crime, ele chegara ao lar alguns minutos antes,
Também não compreendo como justamente naquela
ocasião, todos os parentes de Hélio Miguel estavam
fora de casa. Uma rias filhos do casal saíra para
comprar um caderno quando — segundo a versão
das autoridades — chegou um estranho e atacou a
empregaria, matando-a com um golpe de chave-rie-
íenda no peito. Na fuga, o assassino deixou cair
uma pasla. Mas obrigatoriamente teria que passar
ao lado de enorme cachorro. Ninguém ouviu o ani-
mal latir. E todas as pessoas que ali moram, não
viram nada.

Todavia, as conclusões policiais são bem cia-
ras. Um estranho entrou na residência durante a
ausência da familia, atacou a menor procurando
violentá-la, snte a insistência, matou-a. E fugiu, ali
deixando a arma do crime.

Quem matou?.
Ninguém sabe, O mistério perdura, enquanto

as pistas chegaram ao fim e Manuel Custodio, sem
ter mais a quem recorrer, chora e implora por vin-
gança. Ela exige castigo para o assassino de sua
filha,

400.000 litros
de água
contra fogo

Durante cinco horas arderam os 16 anos de
trabalho de Antônio Coelho da Silva, sócio-prr>
prietário da Cartonagein-Racy Coelho & Cia. O
fogo chegou de madrugada. Suas dependências,
na rua Fiação da Saúde, 371, Jabaquara, queima-ram todas. Nada pôde ser salvo pelos bombeiros,
chamados por um motorista de taxi, pouco de-
pois de se iniciar o sinistro.

De blusão verde, calças de flanela e sapatos
amarelos, Antônio Coelho da Silva retornava de
viagem, quando foi avisado da destruição de sua
indústria. Amparado por amigo, chorava, frente
aoi escombros.

— São 900 metros quadrados \
JO destruídos — soluçou — cons!
pouco. Durante 16 anos. Não é o din '
cluiu — porque prejuízo não tive. ' ,;
gurado por CrS 900.000,00. Mas c a ''
do trabalho que dói mais. , . ^

Até a manhã, Felix Racy, ;'pof
empresa, nada sabia sobre o que «
várias horas, ainda havia rolos e r
fumaça por entre as paredes enegreci' *¦ »

des salões. Maquinaria, estoque, "'Lstitf
fora tudo destruído. Ali, os bombein > 9a
400 mil litros do água pèrn debelar »s
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